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LAUDO 2224/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(MEIO AMBIENTE) 

 

 Em 19 de junho de 2019, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da 

Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo, designados pelo Chefe 

do Setor, Perito Criminal Federal LUIZ VANDERLEI MARASCA, os Peritos Criminais 

Federais PAULO GUSTAVO HOCH e MARCOS PAULO ALENCAR DE CARVALHO 

BORGES e ADRIANO JORGE MARTINS CORREA elaboraram o presente laudo pericial, no 

interesse do IPL 062/2019-4 SR/PF/MG, a fim de atender parte das solicitações do Delegado 

de Polícia Federal LUIZ AUGUSTO P. NOGUEIRA, contidas no Memorando nº 0654/2019 – 

IPL 0062/2019-4 SR/PF/MG (Cópia 1) de 26/01/2019, registrado no Sistema de Criminalística 

sob o nº 0201/2019 – SETEC/SR/PF/MG em 28/01/2019 [ e nº 2297/2019 - SETEC/SR/PF/SP, 

em 29/04/2019], descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa 

interessar à Justiça e respondendo parcialmente os quesitos formulados abaixo transcritos, nos 

aspectos pertinentes e relativos ao licenciamento ambiental do empreendimento: 

“ 1. Quais as causas prováveis do rompimento das barragens com complexo da Mina 

do Córrego do Feijão, especialmente da barragem B1? 

 2. As barragens rompidas recebiam ou receberam rejeitos de quais minas? Havia 

rejeitos oriundos de outra empresa? Havia licenciamento ambiental para este fim? 

 3. Que tipo de rejeitos eram depositados nas barragens do Córrego do Feijão? E na 

barragem B1? Qual a última data em que as barragens rompidas receberam rejeitos? 

 4. Na data em que as barragens se romperam elas estavam ativas ou em obras? 

Circunstanciar. 

 5. A barragem possuía equipamento de monitoramento, tais como piezômetro, 

24PI044 ou PIMS? Esses equipamentos eram suficientes para o monitoramento da 

barragem? 

 6. Referidos equipamentos estavam em funcionamento e emitindo respostas 

adequadas para autorizarem a declaração de estabilidade da barragem, de acordo 

com o laudo que teria sido realizado pela empresa TUV SUD do Brasil, como tem 

informado a mídia?. 

 7. Os equipamentos e dispositivos de segurança das barragens rompidas (B1 

especialmente), informaram algum nível de risco (alerta, atenção ou emergência)? 
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Caso positivo, estes alertas indicam problemas de estabilidade na barragem já 

existente ou iminência de tal problema? 

 8. Analisando os dados emitidos pelo sistema PIMS tanto durante a realização da 

Declaração de Estabilidade da Barragem em setembro de 2018, quanto no dia e na 

semana que antecede o rompimento da barragem é possível identificar problemas 

de estabilidade na barragem? 

 9. Todos os piezômetros estavam ligados e funcionando no dia do rompimento da 

barragem B1? Houve emissão de algum dado? Caso positivo, os dados emitidos 

seriam relevantes. 

 10. Quantos alteamentos já foram feitos na barragem B1 e quais as datas destes? 

Estavam dentro da licença ambiental e da autorização do DNPM? 

 11. É possível verificar qual a inclinação do último alteamento realizado? É o 

mesmo dos demais alteamentos realizados anteriormente? Qual o tamanho do 

alteamento na data do acidente? 

 12. Outros julgados úteis. ” 
 

I. MATERIAL/DOCUMENTOS RECEBIDOS A EXAME 

Foram recebidas a exame cópias dos arquivos digitais contidos em 09 (nove) 

mídias óticas encaminhadas pela DELEMAPH/SR/PF/MG ao SETEC/SR/PF/MG através do 

Memorando nº 1017/2019 – IPL 0062/2019-4 SR/PF/MG, de 06/02/2019, registrado no Sistema 

de Criminalística sob o nº 307/2019 – SETEC/SR/PF/MG em 07/02/2019 [com 08 mídias 

anexas, Apreensão nº 143/2019 – registrado no Sistema de Criminalística como Material nº 

399/2019 – SETEC/SR/PF/MG]; e do Memorando nº 1100/2019 – IPL 0062/2019-4 

SR/PF/MG, de 08/02/2019, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 331/2019 – 

SETEC/SR/PF/MG em 12/02/2019 [com uma mídia anexa, Apreensão nº 158/2019 – registrado 

no Sistema de Criminalística como Material nº 478/2019 – SETEC/SR/PF/MG]. 

Cabe mencionar que as referidas cópias dos procedimentos de licenciamento 

ambiental da Barragem I (B-1) também foram solicitadas por ocasião da missão policial 

realizada em Brumadinho/MG, no período de 29/01/2019 a 07/02/2019, em contato telefônico 

com o Sr. Hildebrando Canabrava Rodrigues Neto – Subsecretário de Regularização Ambiental 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, tendo 

sido então disponibilizadas à perícia as cópias das 08 mídias descritas no Material nº 399/2019 

[encaminhadas através dos ofícios OF.GAB.SEMAD.SISEMA nº 37/2019, de 01/02/2019 e/ou 

Ofício SEMAD/GAB nº 85/2019, de 05/02/2019 – fls. 393 do IPL]. A cópia da mídia descrita 

no Material nº 478/2019 foi disponibilizada e compartilhada pelo PCF Leonardo Mesquita 

posteriormente [encaminhada pela SEMAD através do Ofício SEMAD/GAB nº 93/2019, de 

07/02/2019, em complemento ao informado no OF.GAB.SEMAD.SISEMA nº 37/2019]. 
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Segue descrição detalhada do material submetido a exames: 

 

I.1. Material nº 399/2019 – SETEC/SR/PF/MG: 

Descrição registrada: 08 Mídias que foram encaminhadas pelo Ofício SEMAD/GAB 85/20196; Tipo: Dispositivo de armazenamento 

computacional (Mídia ótica); Número de itens: 8 (oito). 

 

Figura 01. Material examinado – 08 DVDs, embalados em caixas plásticas e envelopes pardos, ambos com etiquetas de identificação do conteúdo.  
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Figuras 02 a 04. Material examinado – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada CD-01 (3,15 GB): cópias digitalizadas dos 

Processos Administrativos nº 0245/2004/050/2015 [09 arquivos/pastas, páginas 001 a 3759] e de APEF nº 5360/2015 [03 arquivos/pastas, páginas 

001 a 1190].  
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Figuras 05 a 07. Material examinado – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada CD-02 (1,42 GB): cópias digitalizadas dos estudos 

ambientais, anexos e apêndices e mais 2 arquivos de imagens [Pasta 1 - Documentação Equipe Técnica dos Estudos Ambientais: arquivos de 

ARTs/Recibos e de Cadastro Técnico Federal – CTF de integrantes da equipe; e Pasta 2 – Estudos Ambientais – Anexos e Apêndices: arquivos do 

EIA/RIMA e anexos; documentação relativa ao IBAMA; estudos de cavidades; documentação sobre compensação; Projeto Técnico de Reposição 

Florestal - PTRF; Plano de Utilização Pretendida - PUP; além de cópias de Informações Complementares e anexos].  
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Figuras 08 a 10. Material examinado – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada CD-03 (1,48 GB): cópias digitalizadas do Processo 

Administrativo - PA de Compensação Ambiental nº 09000002869/2016 [04 arquivos/pastas, páginas 01 a 1659 e mais 06 pastas denominadas CD1, 

CD2, CD3, CD4, CD5 e CD6], do Parecer Único SUPPRI 0786757/2018; do Auto de Infração nº 142026/2017; de três Autos de Fiscalização; 

documento sobre a reorientação do PA [Relatório Técnico SUPPRI nº 14/2018]; documentos de Decisão do COPAM [36ª e 37ª Reunião do CMI, 

Certificado de LP+LI+LO nº 007/2018, Atas].  
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Figuras 11 a 13. Material que não foi objeto de exames detalhados no presente laudo – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada 

CD-04 (4,34 GB): cópia em vídeo da Audiência Pública (DVD 1).  
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Figuras 14 a 16. Material que não foi objeto de exames detalhados no presente laudo – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada 

CD-05 (1,67 GB): cópia em vídeo da Audiência Pública (DVD 3).  
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Figuras 17 a 19. Material que não foi objeto de exames detalhados no presente laudo – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada 

CD-06 (3,71 GB): cópia em vídeo da Audiência Pública (DVD 2).  
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Figuras 20 a 22. Material examinado – Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada CD-07 (872 MB): cópias digitalizadas de alguns 

documentos dos Processos Administrativos – PA COPAM 00118/2000/030/2013 [3 Subpastas - LAC1 da MBR], PA 00245/2004/041/2008 [LOC da 

B-1] e PA 00245/2004/046/2010 [RLO Mina CFJ]; de Autos de Fiscalização e Infração “pós acidente”; e de documentos e fotos da Audiência Pública 

[subpasta que não foi objeto de exames detalhados no presente laudo].
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Figuras 23 a 25. Apresentação e ilustração do conteúdo da mídia denominada CD-08 (1,86 GB): 

Documentação relativa à Audiência Pública : cópias digitalizadas de Informações da Audiência 

Pública; Anexo I- Relatório Consolidação Anual; Anexo II- Estudos Hidrogeológicos; Anexo 

III- Outorga Rebaixamento JGD; Anexo IV- Estudo Dispersão Particulados; Anexo V- Estudo 

Dispersão Ruído; Anexo VI- Estudo Paisagem; Anexo VII- Estudo Tráfego; Anexo VIII- 

Atestado IEF-RPPN; Anexo IX- Condicionantes LP+LI 247/2012 e LO´s JGD e CFJ; Anexo 

X- Mata Atlântica; Anexo XI- Protocolo Barragens (inclusive Protocolo de Declaração 

Extraordinária de Condição de Estabilidade – 2016 da B-1 – Estabilidade Garantida pelo 

Auditor Adalberto Hideo Viana, envio em 09/09/2016); Anexo XII- Estudos Dam Break 

PAEBM (inclusive PAEBM da B-1, elaborado pela WALM/VALE S.A.-Ferrosos Sul, 

coordenadores nomeados em 15/03/2016); e Anexo XIII- Estudos Similaridade.  
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I.2. Material nº 478/2019 – SETEC/SR/PF/MG: 

Descrição registrada: 01 DVD, marca PHILIPS, manuscrito "CD-O9"; Tipo: 

Dispositivo de armazenamento computacional (Mídia ótica); Número de itens: 1. 

Todo o conteúdo da mídia foi compartilhado com os signatários pelo PCF 

Leonardo Mesquita posteriormente [encaminhada pela SEMAD através do Ofício 

SEMAD/GAB nº 93/2019, de 07/02/2019, em complemento ao informado no 

OF.GAB.SEMAD.SISEMA nº 37/2019]. Trata-se de um arquivo em formato PDF o qual 

consiste em cópia digitalizada do Processo Administrativo – PA COPAM nº 

00245/2004/041/2008. 

 

II. OBJETIVO 

O presente exame visa verificar as mídias/documentações encaminhadas, 

buscando-se prioritariamente o esclarecimento das questões apresentadas no expediente de 

solicitação, especificamente naquilo que se relaciona ao licenciamento ambiental do 

empreendimento em questão e seu andamento processual. Dessa maneira, algumas das 

informações essencialmente técnicas constantes nos diversos estudos, levantamentos e dados 

que compõem o processo de licenciamento, não foram pormenorizadamente analisadas e 

verificadas no presente laudo, pois fogem ao escopo específico deste caso, ou seja, dos aspectos 

relacionados ao rompimento da Barragem I. Ademais, uma análise completa e minuciosa de 

toda a regularidade técnica e processual dos processos de licenciamento envolvidos, exigiria a 

composição de ampla e multidisciplinar equipe pericial e prazo excessivamente extenso para a 

realização dos exames. 

 

III. EXAMES 

III.1. – Análise documental do conteúdo apresentado nas mídias 

III.1.1. - Material nº 399/2019 – SETEC/SR/PF/MG (CDs 01 a 08): 

III.1.1.1. CD-01 (cópias dos PAs nº 0245/2004/050/2015 e de APEF nº 5360/2015) 

O Processo Administrativo – PA COPAM nº 0245/2004/050/2015 trata do 

último licenciamento de atividades da VALE S.A. relacionadas à Mina de Córrego do Feijão 

- CFJ [projeto de ampliação e continuidade das operações – atividades integrantes do 
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Complexo Paraopeba, que abrange também atividades relacionadas à Mina de Jangada - JGD 

e outras, nos municípios de Brumadinho e Sarzedo], inclusive da Barragem I (B-1) no que diz 

respeito ao Projeto de Recuperação de Finos da Barragem de Rejeitos I e VI e disposição dos 

rejeitos na cava de CFJ. Cabe considerar que já existiam Licenças de Operação para diversas 

atividades em andamento, tratadas em outros processos, muitas de licenciamento ambiental 

corretivo. O processo em análise foi composto por uma sequência de atos dos quais destacam-

se os seguintes: 

- Foi inicialmente requerida a emissão de Licença Prévia e de Licença de 

Instalação – LP e LI concomitantes para o conjunto de atividades apresentadas em Formulário 

de Caracterização do Empreendimento – FCE de 13/07/2015 (fls. 001/002) e nos estudos 

ambientais [EIA/PCA (fls. 027-1166V) e respectivo RIMA (fls. 1167-1285 e 2149-2267), 

desenvolvidos pela empresa Nicho Engenheiros Consultores Ltda. (Sérgio Augusto da Silva 

Roman, Paulo Roberto Silvino, Fernanda Lira Santiago e outros) ]. Os estudos ambientais 

também foram apresentados no CD-02, pasta 07 – Estudos Ambientais – Anexos e Apêndices. 

- Por Deliberação do Grupo de Coordenação de Políticas Públicas de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável – GCPPDES da Secretaria de Estado de Fazenda - 

SEF/MG [DELIBERAÇÃO GCPPDES nº 01/17, de 10/01/2017 – fl. 1315], em virtude de sua 

suposta relevância, o referido PA foi encaminhado, juntamente com outros processos da 

empresa VALE S.A., para análise da Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI, 

vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. 

- Após sucessivos adiamentos, foi realizada Audiência Pública em Brumadinho 

no dia 07/06/2017 [Documentos, fotos e filmagens/áudio apresentados em mídia CDs/DVDs 

04, 05, 06, 08 e parte/pasta no 07 – material que não foi objeto de análises no presente laudo]. 

- Atendendo a requerimento da VALE S.A. [Ofício BH/MG 094/2018, de 

22/03/2018, protocolado em 26/03/2018 – fl. 2878] o PA foi reorientado para LAC1 

[LP+LI+LO simultâneas - aplicáveis para os enquadramentos discriminados na Deliberação 

Normativa COPAM n° 217/2017, de 06/12/2016, em vigor a partir de 06/03/2018, e na IS 

SISEMA 01/2018, em vigor a partir de 23/03/2018], consoante conclusões do Relatório Técnico 

SUPPRI nº 14/2018, de 30/03/2018 [fls. 2879-2880V e CD-03, Pasta 9], que se manifesta 

favorável à reorientação, “apesar dos critérios locacionais (..)”. 
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- Após a apreciação dos estudos, complementações e vistorias, foi emitido, em 

20/11/2018, o Parecer Único nº 0786757/2018 [fls. 3315-3370V], favorável à concessão de LP 

(regularização) + LI (6 anos) + LO (10anos), com condicionantes. O assunto foi apreciado com 

controvérsias [apresentadas pela FONASC.CBH e Associação Comunitária Jangada] na 36ª e 

37ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias – CMI/COPAM [30/11 e 

11/12/2018 – fls. 3406-3458], a qual deliberou pela concessão da licença ambiental, com 

condicionantes – sendo emitido em 13/12/2018 o Certificado de LP+LI+LO Nº 007/2018 

[licença assinada pelo Superintendente de Projetos Prioritários Rodrigo Ribas e não localizada 

no PA – apresentada no CD-03, Pasta 10, Subpasta 3.1]. 

 

Após uma análise expedita do conteúdo, cabe exemplificar algumas 

irregularidades e/ou vícios preliminarmente detectados no Processo Administrativo apresentado 

a exame: 

 Representatividade/responsabilidade não comprovada em diversos documentos 

apresentados ao Órgão Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais – OEMA-MG [esta 

falha não foi sanada na análise da documentação pelo órgão ambiental, a quem caberia 

verificar a capacidade legal de quem assina os documentos apresentados]: grande parte dos 

documentos apresentados pela VALE S.A. não possuem as assinaturas de seus Procuradores 

legalmente constituídos, apresentados formalmente na instrução do PA [fls. 007 a 012 – em 

vez de Mauro Lobo Rezende ou Sérgio José Leite Dias – assinam Ofícios dirigidos à 

SEMAD e outros documentos: Isabel Roquete- fls. 1302, 1310, 1316, 2747, 3313; Ednilson 

Araújo Barbosa e/ou outros- fls. 1313, 2269, 2882, 2885; Luiza Vieira- fls. 1893V, 2106, 

2271, 2412, 2523V; Iuri Viana Brandi e/ou outro- fls. 2488, 2489, 2749, 2987, 3023, 3396, 

3459, 3542, 3583; Robson de Almeida Zampaolo- fls. 2490; João Carlos Coelho Henriques 

e/ou outro- fls. 2878 (solicita reorientação do PA), 2960, 3755V; Daniela Faria Scherer e/ou 

outra- fls. 2889, 2977, 3133, 3134, 3539; Cristiane Nunes Cardoso e/ou outra- fls. 3174, 

3219, 3256, 3387, 3390, 3622]; Carlos Eduardo Leite dos Santos - fls. 3294; 

 Não foram localizados diversos documentos/folhas/anexos integrantes do PA, tais como: 

ausência de mapas/figuras supostamente presentes nos Apêndices/Volume 1, Tomo II do EIA 

(fls. 671-774); ausência de conteúdo (mídia/DVD) supostamente integrante do Anexo I ao 

Ofício GARAL 659/2017 – fl. 1894; ausência de “Mapa da área proposta como compensação 

ambiental” (Anexo 2 ao diagnóstico às fls. 2011-2012 ou 2051-2052); ausência de 
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conteúdo/mapas supostamente anexados a “Plano de Compensação Espeleológica 

Revisado” – fls. 2961 a 2976; ausência de conteúdo (mídia/DVD) supostamente integrante 

do Anexo II ao Ofício VALE S.A./Estudos Ambientais 165/2018 – fls. 2983-2984; ausência 

de dados/mapas supostamente integrantes do Anexo VI ao Ofício GAEAF BH/MG 70/2018 

– fls. 3129; ausência de conteúdo (mídia/CD com Memoriais/retificação de informações) 

supostamente integrante do Anexo I ao Ofício GAEAF BH/MG 74/2018 – fls. 3395-3397; 

ausência de conteúdo (mídia/CD) supostamente integrante do Anexo 2 ao Ofício GAEAF 

BH/MG 82/2018 – fls. 3459-3461; NÃO LOCALIZADAS: fls. 1286, fls. 1882 a 1887, fl. 

2270, fl. 2296, fl. 2363, fls. 2402 a 2409, fls. 2480 a 2486, fl. 2888, fl. 3132, fl. 3173, fl. 

3397, fls. 3540-3541 e 3756 a 3759 (o último documento do PA está juntado às fls. 3755-

3755V); 

 Alguns documentos foram apensados repetidas vezes (como o RIMA: fls. 1167 a 1285 e 

2149 a 2267), e/ou fora de ordem (como informações complementares do Ofício GARAL 

659/2017 – fls. 1851 a 2105) e/ou não incluídos no PA, apesar de sua relevância, sendo 

apresentados somente em meio digital no CD-07, tais como: Autos de Fiscalização nº 111518 

de 01/03/2018, nº 113874 e 113884 de 22/11/2018, nº 47542 e 64449 de 26/01/2019 – além 

de outros emitidos após o rompimento da B-1, Auto de Infração nº 87720/2018 de 

01/03/2018 – descumprimento de condicionante do licenciamento, Auto de Infração nº 

211251 de 26/01/2019 – degradação decorrente do rompimento da B-1; e Certificado de 

LP+LI+LO Nº 007/2018 emitido pela SUPPRI em 13/12/2018); 

 Apresentação de documento cuja idoneidade não foi aferida pela SEMAD: Declaração de 

conformidade da Prefeitura Municipal de Brumadinho-MG, apresentada à fl. 017 refere-se 

a outro empreendimento: “Implantação da PDE Córrego do Feijão” e é datada de 

19/12/2012, portanto extemporânea. À fl. 1672 foi finalmente apresentada outra Declaração, 

esta sim aplicável ao empreendimento, porém com data de 01/06/2017, momento já 

adiantado do andamento processual, embora justificável, por ter sido anterior à emissão da 

licença requerida; À fl. 3138 foi justificada a não apresentação/exclusão de Declaração da 

Prefeitura de Sarzedo (município atingido pela Área Diretamente Afetada – ADA de duas 

estruturas do empreendimento: PDE Jacó III e Cava Jangada, abrangendo 14,73ha) que teria 

sido apresentada somente no âmbito do PA 00118/2000/030/2013, referente à Mina de JGD. 

Contudo, à fl. 3323, o Parecer Único 0786757/2018 relativo ao PA 00245/2004/050/2015, 
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considera todo o conjunto de atividades do empreendimento dentro da ADA de 383,32ha, 

inclusive as mencionadas estruturas, e ainda declara à fl. 3116 que a revalidação da LO 

anteriormente concedida deveria se dar de maneira unificada quanto às Minas Córrego   

Feijão e Jangada. Além disso, ambos os licenciamentos foram tratados conjuntamente no 

âmbito do COPAM em Audiência Pública realizada apenas em Brumadinho/MG, município 

que realmente contém a maior parte da ADA; 

 Sobreposição e pouca clareza para os objetos de procedimentos de licenciamento ambiental: 

O FCE apresentado pela VALE S.A. informa como PA associado somente o Processo 

COPAM 00245/2004/046/2010 [REV-LO nº 211, de 16/08/2011 e vencida em 16/08/2018 

(após prorrogação de 1 ano)  – esta licença também abrangeu, entre outras atividades 

relacionadas à CFJ, a LOC nº 143/2009, de 20/07/2009 e vencida em 20/07/2013, específica 

para 9º e 10º alteamentos e operação da Barragem I – pelo histórico apresentado a B-1 

também recebia rejeitos da Mina JGD, cujas atividades foram objeto de outros 

procedimentos de licenciamento: PA nº 00118/2000/030/2013 e outros, com estudos 

similares apresentados pela MBR – Minerações Brasileiras Reunidas S.A.]. Importante 

salientar que, após a vencimento da LO nº 211/2011 em 16/08/2018, a Barragem I deixou de 

estar comtemplada por licenciamento que permitisse a sua operação para fins de 

disposição/contenção/armazenamento de rejeitos, já que a licença subsequente (atual) foi 

concedida somente em 13/12/2018, embora contemplando apenas a atividade de 

reaproveitamento de bens minerais dispostos na barragem [período sem licença válida: 16/08 

a 13/12/2018]; 

 Além da priorização questionável do licenciamento [face aos princípios constitucionais da 

Administração Pública, aos preceitos e objetos da Política Nacional do Meio Ambiente e à 

relevância socioambiental do empreendimento], por determinação/deliberação de órgão 

governamental externo ao Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA [Grupo de 

Coordenação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável – 

GCPPDES, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF/MG], embora amparada a 

SUPPRI/SEMAD em Lei estadual [§1º do art. 5º da Lei 21.972/2016, que trata da estrutura 

orgânica da SEMAD: “A estrutura complementar da Semad contará com unidade 

administrativa responsável pela análise dos projetos prioritários, assim considerados em 

razão da relevância da atividade ou do empreendimento para a proteção ou reabilitação do 
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meio ambiente ou para o desenvolvimento social e econômico do Estado”.], cabe destacar a 

reorientação do processo de licenciamento aprovada pela SUPPRI imediatamente após a 

entrada em vigor da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017 [em 06/03/2018] e IS 

SISEMA nº 001/2018 [em 23/03/2018]. Neste sentido, a referida Superintendência 

manifestou-se através do RELATÓRIO TÉCNICO nº 14/2018 de 30/03/2018, fls. 2879-

2880, assinado por seu titular Sr. “Rodrigo Ribas”, com parecer favorável à regularização 

por LAC-1, “apesar dos critérios locacionais” e das atividades não se encontrarem 

“listadas...na IS SISEMA 01/2018”. Somente após tal aprovação é que a VALE S.A., em 

16/07/2018, procedeu ao encaminhamento de Estudo referente aos Critérios Locacionais 

definidos pela DN nº 217/2017. Adicionalmente, quase 3 meses depois do relatório 

favorável,  a SUPPRI manifestou-se através do Ofício SEMAD.SUPPRI nº 130/2018, de 

26/06/2018 [fl. 2886], agora assinado pelo Diretor de Análise Técnica Sr. “Leonardo Vieira 

de Faria”, afirmando que, “para verificação do novo enquadramento”, a VALE S.A. deveria 

apresentar “nova caracterização” imprescindível à formalização do requerimento e outros 

encaminhamentos [publicação requerimento LAC1, FCE eletrônico etc.] que só foram 

apresentados em 9 e 14/11/2018 às fls. 3133-3172. A publicação do requerimento de 

reorientação do PA para LAC-1 (LP+LI+LO) – Classe 4 também só ocorreu em 24/11/2018 

[fls. 3381-3382, D.O.E. Caderno 1, pg. 14] já posteriormente à emissão do PARECER 

ÚNICO Nº 0786757/2018 em 20/11/2018, favorável à concessão de LP(regularização)+LI(6 

anos)+LO(10anos), com condicionantes;  
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Figuras 26 a 30. Descrição simplificada das atividades e dos critérios locacionais adotados no 

Relatório Técnico SUPPRI nº 14/2018, bem como a conclusão favorável à reorientação do 

processo para LAC-1, “apesar dos critérios locacionais (..)”. 
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 Houve “fatiamento” ou fragmentação do licenciamento, além de serem desconsideradas 

atividades supostamente já licenciadas por outros PAs, mas cujas licenças já se encontravam 

vencidas, a exemplo da renovação da LO nº 211/2011, vencida em 16/08/2018 [PA 

00245/2004/046/2010 que contemplava, entre outros, 50,5ha já licenciados anteriormente 

da Barragem I – portanto, em situação irregular na ocasião do novo licenciamento]: 

 

 

 

Figuras 31 a 33. Composição da ADA de 383,32ha que foi objeto de análise/licenciamento, 

consoante apresentado nos Pareceres Únicos da SUPPRI 0786757/2018 e 0786382/2018 e 

“fatiamento”/fragmentação das atividades licenciadas apresentado nos respectivos documentos 

(PAs 00245/2004/050/2015 e 00118/2000/030/2013), resultando no suposto reenquadramento 

na classe predominante “4”, em ambos os casos [embora o FCE eletrônico apresentado pela 

VALE S.A., fls. 3142-3152, tenha considerado o empreendimento na “Classe 6”, antes e depois 

da ampliação em licenciamento]. 
 

 O primeiro FCE apresentado pela VALE S.A. (fls. 001-003) informa como associados ao PA 

os processos DNPM 831.689/2002, 837.518/1993, 832.305/2002, 931.344/2005 – havendo 
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títulos autorizativos emitidos em nome da VALE S.A. (sem direitos arrendados) e P.A.E. 

(Plano de Aproveitamento Econômico) aprovado – contudo, tais informações não foram 

detalhadas nem mesmo no EIA/RIMA, havendo inconsistências, como a destinação de 

rejeitos de JGD para a B-1 (vide estrada de ligação que foi objeto do licenciamento); 

 O FCE eletrônico, encaminhado pela VALE S.A. para reorientação do processo [Ofício 

VALE S.A./Estudos Ambientais 215 e 220/2018, Anexo I – em 9 e 14/11/2018 – 

encaminhados posteriormente à solicitação de providências formalizada pela SUPPRI em 

26/06/2018, para o reenquadramento do PA pela DN COPAM 217/2017 – Ofício 

SEMAD.SUPPRI nº 130/2018, fl. 2886], bem como os primeiros FCEs dos PAs de CFJ e 

JGD, apresentaram divergências/incoerências com as informações apresentadas nos 

Pareceres Únicos 0786757/2018 e 0786382/2018 e Relatório Técnico SUPPRI nº 14/2018: 

 

 

 

 

Figuras 34 a 36. Atividades objeto do licenciamento informadas no FCE eletrônico (Mina Córrego do 

Feijão - CFJ – Classe 4 – fls. 3143-3151). 
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Figuras 37 a 39. Atividades objeto do licenciamento informadas nos primeiros FCEs (fl. 01V-CFJ e fl. 

2362-JGD), bem como no Formulário de Orientação Básica Integrado (fl. 04) – a classificação 

informada do empreendimento (CFJ) conforme DN COPAM nº 74/04 era Classe 6 e teria passado para 

Classe 4, supostamente em virtude da entrada em vigor da DN nº 217/2017. 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

22 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 

 

 Informações de capacidade produtiva e fluxo de tratamento constantes nos processos não 

deixam clara qual será a real condição do empreendimento após a sua ampliação, 

considerando que, mesmo aumentando a capacidade do processamento a seco, ainda será 

mantida a estrutura de processamento a úmido (com geração de rejeitos). Salienta-se que o 

PA de licenciamento do empreendimento enquadra como Atividade Objeto do 

Licenciamento apenas o tratamento de minério a seco e, portanto, não contempla o 

funcionamento da ITM UMD CFJ que opera a úmido:  

 

 

Figuras 40 e 41. Dimensionamento da capacidade produtiva dentro do projeto de adequação das usinas 

de CFJ descrito no PU 0786757/2018, com previsão de atingir a capacidade produtiva de 17 Mt/ano 

(tratamentos a seco e a úmido; conforme ilustrado na “Tabela 1” (fl. 3322V). 
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Figuras 42 a 46. Informações de fluxo de tratamento apresentadas nas Informações Complementares 

fornecidas pela VALE às fls. 1328V-1329V e reproduzidas nos PUs 0786757/2018 e 0786382/2018. 
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A simplificação e/ou omissão de informações fundamentais do empreendimento 

submetido ao licenciamento ambiental, a desorganização processual, a presença de documentos 

inidôneos, a ausência de folhas nos autos do PA ou presença de folhas repetidas ou não 

numeradas, além de outros vícios, especialmente quanto ao enquadramento do licenciamento 

em modalidade menos restritiva sem o devido respaldo na legislação vigente, evidenciam o 

atropelamento do processo e facilitação injustificada de sua aprovação pela administração 

ambiental estadual e VALE S.A.. Salienta-se que se trata de uma conclusão baseada 

exclusivamente na análise da documentação disponibilizada relativa ao PA COPAM nº 

00245/2004/050/2015. 

Em uma análise preliminar de aspectos gerais do Processo COPAM nº 

00245/2004/050/2015, baseando-se principalmente no conteúdo do Parecer Único – PU nº 

0786757/2018 (SIAM) (fls. 3315 a 3370V), foram ainda verificados diversos pontos que 

constituem indicativos da existência de irregularidades no licenciamento analisado. O que se 

verificou até o momento é que, no mínimo, houve por parte da SUPRAM/SUPPRI uma análise 

pouco criteriosa do empreendimento como um todo. Neste sentido, os Peritos apresentam na 

subseção “III.6 - Outras considerações sobre o procedimento ambiental PA COPAM 

00245/2004/050/2015” algumas destas observações, cuja pertinência e necessidade de 

aprofundamento poderão ser avaliadas conforme o critério da(s) autoridade(s) responsável(is).  
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O Processo Administrativo de Autorização para Exploração Florestal - APEF nº 

5360/2015 trata da supressão de vegetação necessária para as mesmas atividades contempladas 

no PA nº 0245/2004/050/2015, ou seja, do último licenciamento de atividades da VALE S.A. 

relacionadas à Mina de Córrego do Feijão - CFJ [projeto de ampliação e continuidade das 

operações]. Cabe destacar que algumas atividades não demandaram novas intervenções na 

vegetação natural, a exemplo das previstas para a Barragem I [“Projeto de Recuperação de 

Finos da Barragem de Rejeitos I e VI” apresentado no item 3.2.5 do Plano de Utilização 

Pretendida – PUP (APEF fls. 063V-064)], e que também foram contempladas atividades 

relacionadas com a continuidade de operação da Mina de Jangada – JGD, a exemplo das 

unidades de tratamento de minerais e estrada para transporte de minério/estéril. 

Os estudos ambientais desenvolvidos pela empresa Nicho Engenheiros 

Consultores Ltda. foram compilados na forma do Plano de Utilização Pretendida – PUP, de 

agosto/2017 [fls. 043 a 472], apresentando como responsável pelo empreendimento a VALE 

S.A. e como requerente a MBR. Foi inicialmente requerida a supressão de cobertura vegetal 

nativa em 13,75ha (5,20+8,55), localizados na Fazenda Córrego do Feijão, matrícula 3.643, 

com área total de 610,66 ha, Reserva Legal regularizada [averbada em 126,00 ha, consoante 

registro AV-6-3 na Matrícula 3643, fl. 31V], sendo proposto o uso de 146,27 ha para mineração 

[fls. 05-06]. 

Já no PUP as áreas descritas para a supressão de vegetação nativa são bem 

maiores, totalizando 98,31ha e envolvendo, além da Faz. Córrego do Feijão, outras sete 

propriedades (fl. 104). Dessa forma, um total de 13,41ha foram caracterizados como Área de 

Preservação Permanente – APP, sendo prevista a supressão de vegetação nativa em 13,15ha 

destes [4,23ha na Fazenda Jangada, matrícula 14.769 e 8,92ha da Fazenda Três Irmãos, 

matrícula 13.864, propriedade arrendada e com ampliação prevista da PDE Menezes (itens 

3.5.1.1 e 4)]. Na Área Diretamente Afetada – ADA do projeto também estava prevista a 

supressão de vegetação nativa em área total de 85,16ha, sendo 2,95ha na Fazenda Córrego do 

Feijão, 26,33ha na Fazenda da Jangada, 8,73ha na Fazenda Samambaia e 47,15ha na Fazenda 

Três Irmãos. 

Em relação às fitofisionomias de Mata Atlântica sujeitas à compensação (com 

rendimento lenhoso e fora de ambientes antropizados), foram inventariados/quantificados: 

69,7ha (61,31+8,39) de Floresta Estacional Semidecidual nos estágios médio e avançado de 
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regeneração secundária [além de outros 27,81ha em estágio inicial] e 0,69ha de Campo 

Rupestre em estágio avançado de regeneração [além de outros 5,64ha em estágio inicial e 

1,78ha não incluídos nas propriedades consideradas] [fls. 431-432]. Consoante declarações 

apresentadas [fls. 475-476, 480-482], a MBR – Minerações Brasileiras Reunidas S.A. iniciou 

estas atividades no local após 19/07/2000, já que ainda aguardava a emissão de LI para 

implantação do projeto, cuja localização geográfica em Unidades de Conservação – UC teve 

manifestação favorável, em julho de 2015, para as seguintes unidades: APA estadual Sul RMBH 

(conclusão de que estaria “em conformidade” e “compatível” com o Z.E.E. – fl. 591) e Zona de 

Amortecimento - ZA (10 km) do Parque Estadual Serra do Rola Moça e Estação Ecológica de 

Fechos (conclusão de que o “conjunto de critérios avaliados” e “medidas mitigadoras previstas” 

no EIA “não indica restrição ao empreendimento” em relação à Z.A. – fl. 605). Além destas, 

não foram localizadas manifestações sobre a RPPN federal Sítio Grimpas e sobre duas áreas 

estaduais especialmente protegidas, quais sejam, Manancial Rio Manso e Manancial Taboão. 

Foi apresentado requerimento para formalização de processo de compensação 

ambiental, datado de 21/07/2015 [fls. 473, 474], além de planilhas de Valor de Referência [fls. 

477-477V, 483-483V, 522]. Foram também propostos/apresentados projetos técnicos de 

reconstituição da flora – PTRF, visando plantio de espécies ameaçadas de extinção e 

recomposição florestal de outras áreas [fls. 609 a 1188, inclusive anexos]. Finalmente, ainda 

dentro do PTRF, constaram do PA de APEF, cópias de parte da documentação exigida para 

anuência do IBAMA quanto à supressão de Mata Atlântica [fls. 785 a 938, 939 a 1188]. 

 

Após uma análise expedita do conteúdo, cabe exemplificar algumas 

irregularidades e/ou vícios preliminarmente detectados no Processo Administrativo APEF 

apresentado a exame: 

 Cópias de anuência do IBAMA, bem como da devida Autorização de intervenção/supressão 

não foram localizados nos autos deste processo. Contudo, em material avulso, sem 

numeração de fls. [CD-02, Pasta 7- Estudos Ambientais, Subpasta 2- Anexos e Apêndices, 

Subpasta 2- IBAMA], constaram cópias de questionamentos feitos pelo IBAMA através do 

Parecer Técnico nº 1/2017- NUBIO/ DITEC/ SUPES-MG, de 13/06/2017 (Processo IBAMA 

nº 02015.001998/2015-11), de esclarecimentos prestados através do Relatório Técnico 

SUPPRI Nº 04/2017, de 19/03/2018 e da Anuência nº 4/2018- NUBIO-MG/DITEC-MG/ 

SUPES-MG, de 14/08/2018 – que apresenta condicionantes gerais e específicas para a 
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supressão de vegetação natural no total de 70,39ha, sendo 61,31ha de Floresta Estacional 

Semidecidual secundária, em estágio médio de regeneração; 8,39ha de Floresta Estacional 

Semidecidual secundária, em estágio médio a avançado de regeneração; e 0,69ha de Campo 

rupestre, em estágio avançado de regeneração; 

 O Certificado de LP+LI+LO Nº 007/2018, de 13/12/2018, também apresentado de forma 

avulsa [licença assinada pelo Superintendente de Projetos Prioritários Rodrigo Ribas e não 

localizada no PA – apresentada no CD-03, Pasta 10, Subpasta 3.1] inclui Autorização para 

Intervenção Ambiental (AIA) para um total de 70,07ha, sendo 56,67ha para supressão de 

cobertura vegetal nativa com destoca, 13,15ha para intervenção em APP com supressão de 

vegetação nativa e 0,25ha em APP sem supressão de vegetação nativa. A AIA tem 

vencimento em 11/12/2028, ou seja, com o mesmo prazo do licenciamento de operação de 

todo empreendimento, devendo a supressão de vegetação ocorrer em prazo bem mais exíguo 

[no PUP informa-se, por exemplo, que: A cava da Jangada está licenciada até 2017 e a cava 

do Feijão irá exaurir em 2016]; 

 Não foram localizados documentos/folhas/anexos integrantes do PA, como: Anexo I – Mapa 

das estruturas alvo do licenciamento e das estruturas associadas (fl. 521V); Anexos IV – 

Mapa Alternativas Locacionais, V – Mapa Planialtimétrico e VI – Mapas com propostas de 

compensação (fl. 570-573 - somente capas); Inciso 15 – Análise técnica do órgão licenciador 

(fl. 729 - somente capa); Apêndices 2 a 6 de Parecer Técnico da vegetação (fls. 769V a 776 

- incluindo somente capas); Inciso 7 – Dados georreferenciados (fl. 893 - somente capa); 

NÃO LOCALIZADAS: fl. 571-572, fls. 594 a 600, fls. 607-608, fl. 728, fls. 777 a 784, fls. 

894 a 908 e fls. 1189 a 1190 (último documento do PA à fl. 1188); 

 O FCE apresentado pela VALE S.A. informa como PA COPAM associado somente o PA nº 

00245/2004/046/2010 [REV-LO nº 211, de 16/08/2011 e vencida em 16/08/2018]. Não 

foram encontradas no PA quaisquer referências a processos de licenciamento ambiental da 

Mina de Jangada (MBR – Minerações Brasileiras Reunidas S.A.) ou a processos de APEF 

anteriores [a exemplo do PA 00245/2004/041/2008 onde consta a de APEF nº 0021204 para 

a B-1, contemplando corte raso de 13,18ha de vegetação nativa e outros 1,92ha, vencida em 

07/05/2007 – fl. 194]; 

 Foi localizado no PA 00245/2004/050/2015, fl. 3383 um ofício do IEF à SUPPRI [Ofício 

IEF.PESRM.SISEMA n. 56/18, de 23/11/2018] concedendo manifestação favorável ao 
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empreendimento, mediante o cumprimento das seguintes condicionantes: 1- a empresa 

proceda ao ordenamento e organização de visitação a Cachoeira Jangada; 2- garanta a 

segurança direta e indireta hidrogeológica do empreendimento; 3- realize de forma 

definitiva a solução de manutenção da vazão de água nos cursos hídricos; 4- realize o 

monitoramento de todo o processo. Tais condicionantes foram comunicadas à SUPPRI em 

data posterior à emissão dos Pareceres Únicos Nº 0786757/2018 e Nº 0786382/2018 não 

tendo sido contempladas na emissão do Certificado LP+LI+LO Nº 007/2018 [também não 

foi localizada eventual comunicação formal destas condicionantes à VALE S.A.];  

 O FCE apresentado pela VALE S.A. informa como associados ao PA os processos DNPM 

831.689/2002, 837.518/1993, 832.305/2002, 931.344/2005. As poligonais dos três primeiros 

processos citados não apresentam localização compatível com a ADA do empreendimento 

licenciado [aspecto detalhado na Subseção III.6. – Aspectos relativos ao licenciamento 

minerário. 

 

III.1.1.2. CD-02 (cópias de documentação da Equipe Técnica e dos estudos ambientais, anexos 

e apêndices) 

O Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - 

EIA/RIMA, bem como os demais estudos apresentados nesta mídia [Pasta 2], em formato 

digital e sem numeração de páginas dos autos [PCA, PTRF, PUP, documentação IBAMA, 

Espeleologia/Cavidades e Informações Complementares], referem-se ao Processo 

Administrativo nº 00245/2004/050/2015 e APEF nº 5360/2015. Tais documentos serviram 

apenas de apoio à análise da documentação principal [CD-01] e não foram objeto de análises 

completas e detalhadas de seu conteúdo, pois oficialmente não compunham os autos dos 

referidos processos e, em alguns casos, não correspondiam fidedignamente aos documentos 

equivalentes constantes dos mesmos. Na Pasta 1 constam cópias de Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs e de inscrições no Cadastro Técnico Federal dos 

profissionais envolvidos e responsáveis técnicos dos estudos ambientais, especialmente 

daqueles realizados pela empresa Nicho Engenheiros Consultores Ltda. (Sérgio Augusto da 

Silva Roman, Paulo Roberto Silvino, Fernanda Lira Santiago e outros).  
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Figura 47. Detalhes do Apêndice 24 do EIA/RIMA: ilustração da Área Diretamente Afetada – ADA (delimitada em amarelo), com limites das propriedades rurais. 

B-1 
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Figura 48. Detalhes do Apêndice 25 do EIA/RIMA: ilustração da Área Diretamente Afetada – ADA (delimitada em amarelo), com intervenções previstas na 

vegetação natural e APP (hidrografia local).  

B-1 
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III.1.1.3. CD-03 (cópias do PA nº 09000002869/2016, do Parecer Único SUPPRI 

0786757/2018; do Auto de Infração nº 142026/2017; de Autos de Fiscalização; do Relatório 

Técnico SUPPRI nº 14/2018; e de Documentos de Decisão do COPAM) 

O Processo Administrativo de Compensação Florestal nº 09000002869/2016 

trata de análise da proposta de compensação da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) 

encaminhada pela VALE S.A. ao IEF. Consoante Termo de Referência [fls. 32 a 39V] e Projeto 

Técnico – PTRF [fls. 40-103V e subpasta “CD 1”], apresentados em dezembro/2016, propunha-

se a imobilização de 45,16ha para ações de reconstituição da flora (Servidão Ambiental em 

caráter perpétuo na Fazenda Jangada) e ações em outros 45,18ha - PTRF para Reabilitação de 

Áreas no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 

Delimitações das áreas afetadas pelo empreendimento (ADA) e das áreas 

propostas para ações de recomposição florestal, bem como a documentação das propriedades e 

estudos de similaridade, foram apresentados ao longo do ano de 2017 [subpastas “CD 2”, “CD 

3 e “CD 4”]. Contudo, houve entraves na disponibilização de áreas da UC estadual, devido a 

problemas de regularização fundiária entre outros pontos, tendo a VALE S.A. solicitado a 

prorrogação de prazo para atendimento das recomendações [fl. 269]. 

Em setembro/2017 foi apresentado novo PTRF [fls. 634 a 741 e subpasta “CD 

5”] e em outubro/2017 o IEF enviou as propostas de compensação para análise da SUPPRI [fl. 

743 – Protocolos IEF nº 09000002868/2016 e nº 09000002869/2016, respectivamente 

vinculados aos PAs COPAM nº 00118/2000/030/2013 – Continuidade da Mina da Jangada e nº 

00245/2004/050/2015 – Continuidade da Mina Córrego do Feijão]. 

Na sequência do processo, novas cópias de documentos foram encaminhadas 

pela VALE S.A. [fls. 748 a 1231] e novas alterações na proposta de compensação [fls. 1232 a 

1582 e subpasta “CD 6”]. 

Em 15/12/2017 e 08/01/2018 a SUPPRI requereu informações complementares 

[OF. SUPPRI.SURAM.SEMAD.SISEMA Nº 146/17, fls. 1583-1584V e mensagem eletrônica, 

fls.1621-1623] e em 08/01/2018 foi emitido o PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO 

FLORESTAL - SUPPRI 02/2018 [fls. 1628 a 1640V], sendo o processo submetido à aprovação 

da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB/COPAM em sua 13ª 

reunião extraordinária [Decisões de 15/01/2018, fl. 1643]. Em 02/01/2019 foram recebidos da 

VALE S.A. os cronogramas de regularização fundiária relativos ao Termo de Compromisso de 
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Compensação Florestal – TCCF Continuidade das Operações da Mina Córrego Feijão, com 

averbação ainda pendente [fls. 1652 a 1659]. 

 

Após uma análise expedita do conteúdo, cabe exemplificar algumas 

irregularidades e/ou vícios preliminarmente detectados no Processo Administrativo apresentado 

a exame: 

 Não foram localizados documentos/folhas/anexos integrantes do PA, tais como: anexos 1, 2 

e 3 do Estudo de Similaridade – fls. 593 a 633; anexos a estudos apresentados às fls. 1080 a 

1231V; Anexos I e II do PTRF às fls. 1536-1538 e Anexo III às fls. 1548; NÃO 

LOCALIZADAS: fls. 104, 247-258, 264-265, 467-469, 742, 1464-1467, 1537, 1539-1547 

e 1550-1581; 

 Manifestação jurídica do IEF [fl. 105-] informa como associado ao PA COPAM 

00245/2004/050/2015 somente o processo DNPM 837.518/1993. Contudo, a poligonal deste 

processo não apresenta localização compatível com a ADA pelo empreendimento licenciado 

[vide Subseção III.6. – Aspectos relativos ao licenciamento minerário].  

 

O Parecer Único SUPPRI 0786757/2018 (SIAM) foi apresentado em formato 

digital, sem numeração de páginas e sem assinaturas e corresponde ao mesmo documento 

apresentado nos autos do PA nº 00245/2004/050/2015 [fls. 3315 a 3370V], sendo emitido em 

20/11/2018 – favorável à concessão de LP (regularização) + LI (6 anos) + LO (10anos), com 

condicionantes. 

 

O Auto de Infração nº 142026/2017 foi apresentado em formato digital e 

corresponde ao mesmo documento apresentado nos autos do PA nº 00245/2004/050/2015 [fl. 

2747], tendo sido lavrado em 06/11/2017 por: “Criar condições favoráveis à ocorrência de 

incêndios florestais em áreas consideradas críticas, como nas margens de rodovias e ferrovias, 

APP, reserva legal, proximidades de construção e seu entorno”. É vinculado ao Auto de 

Fiscalização nº 25769/2017, localizado em formato digital (CD-07) e vinculado ao PA nº 

00118/2000/030/2013. 

 

Foram apresentados em formato digital o Relatório de Vistoria nº 

0466806/2017 [vistoria em 26 e 27/04/2017; fls. 1316 a 1321], o Relatório de Vistoria nº 

0835331/2017 [vistoria em 28, 29 e 30/06/2017; fls. 1679 a 1682V] e do Auto de Fiscalização 
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nº 25769/2017 [vistoria de 27, 28 e 29/09/2017; fls. 2744 a 2745V]. Tratam-se de vistorias 

técnicas relacionadas aos procedimentos de licenciamento ambiental (LP+LI e cavidades 

afetadas) dos PAs nº 00245/2004/050/2015 e/ou nº 00118/2000/030/2013. 

 

O Relatório Técnico SUPPRI nº 14/2018 corresponde ao mesmo documento 

apresentado nos autos do PA nº 00245/2004/050/2015 [fls. 2879 a 2880V], tendo sido subscrito 

em 30/03/2018 por Karla Brandão Franco e Rodrigo Ribas e concluindo que o empreendimento 

em análise [expansão da Mina de Jangada e da Mina Córrego do Feijão] podia ser reorientado 

para a categoria LAC1 (LP+LI+LO concomitantes), “apesar dos critérios locacionais 

direcionarem o empreendimento para LAC2” [LP+LI como inicialmente solicitado e já 

avaliado em diversas instâncias]. Cabe mencionar que a publicação da solicitação de 

reorientação do PA pela VALE S.A. somente ocorreu em data muito posterior [DOE de 

24/11/2018, Caderno 1, Pg. 14, fls. 3381-3382] e após a emissão do Parecer Único favorável 

ao licenciamento de todo o empreendimento, emitido em 20/11/2018 pela SUPPRI e em data 

muito próxima à deliberação do assunto pela CMI/COPAM (30/11/2018). 

 

Foram apresentados ainda diversos documentos relativos a 

deliberações/decisões da Câmara de Atividades Minerárias – CMI/COPAM, também 

associados ao PA nº 00245/2004/050/2015 (e PA nº 00118/2000/030/2013 – deliberados em 

conjunto) e à Audiência Pública realizada em Brumadinho no dia 07/06/2017: 

- 36ª Reunião Ordinária-RO: Pauta assinada da 36ª RO e respectiva publicação 

de 21/11/2018 - fls. 3408-3409 e cópias sem numeração; Memorando ASSOC/SEMAD Nº 

42/2018 de 21/11/2018 indicando o Sr. Yuri Rafael Trovão para presidir a 36ª RO – fl. 3410 e 

cópia sem numeração; Ata da 36ª RO realizada em 30/11/2018 – só cópia sem numeração, não 

foi localizada no PA. Nesta reunião destaca-se a manifestação do Sr. Rodrigo Ribas da SUPPRI 

quanto à solicitação de reorientação do processo pela VALE S.A., alegando que: 

“Na verdade, a publicação foi na página 26, no dia 6 de novembro. Então, na 

pasta 9 do processo 118/2000/30/2013 1 , e na pasta 8 do outro processo, a 

publicação está aqui. Há uma orientação da Subsecretaria de Gestão Regional - 

Suger dizendo que a SEMAD não precisa dar publicidade, no ‘Diário Oficial’, 

das reorientações, que essa publicidade é obrigatória apenas para o 

empreendedor. E o empreendedor fez a publicação em 6 de novembro de 2018.”  

                                                 
1  Ressalta-se que não foi encaminhado à exame cópia integral do Processo Administrativo - PA COPAM nº 

00118/2000/030/2013. 
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(Ata da 36a da reunião CMI/COPAM, realizada em 30 de novembro de 2018, 

linhas 1147 a 1153). 

 

Esta afirmação não é condizente com a documentação apresentada no PA, pasta 

8, fl. 3382 – vide figuras 49 e 50. Assim como, em consulta ao Diário Oficial de Minas Gerais 

do dia 06/11/2018, verificou-se que a página 26 é toda tomada por publicação de ATA da 

Assembleia Geral Extraordinária da CEMIG Geração e Transmissão S. A. 

Em relação ao enquadramento para efeito de reorientação de ambos 

empreendimentos (CFJ e JGD), supostamente tratados em conjunto, o Sr. Ribas ainda afirmou 

que: 

“A Secretaria Executiva busca no Siam a classificação do empreendimento para 

montar a pauta. No Siam, está errado que a classe é 6. A classe dos 

empreendimentos é classe 4.  Com o advento da DN 217, os processos de 

mineração foram todos ligeiramente alterados. A unidade de tratamento de 

minério da VALE S.A. é a seco, então, não incide classe 6 sobre ele; ele é classe 

4. Na capa do Parecer Único está como classe 4, correto, no processo é tratado 

como classe 4, após a orientação para a DN 217.”  (Ata da 36a da reunião 

CMI/COPAM, realizada em 30 de novembro de 2018, linhas 1137 a 1143). 

 

Tal afirmação é questionável considerando diversos documentos apresentados a 

exame e que a mencionada Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06/12/2017 passou a 

vigorar em 06/03/2018. Neste sentido, cita-se como exemplo o Parecer Único nº 48/2018 

(SIAM 0205806) de 08/03/2018, apresentado no CD-07, Pasta 4, relativo a condicionante da 

LO nº 211/2011 – PA 00245/2004/046/2010, que ainda considerou como atividades objeto do 

licenciamento a lavra a céu aberto com tratamento a úmido do minério de ferro, além de 

barragem de contenção de rejeitos/resíduos, pilha de rejeito/estéril e UTM – todas enquadradas 

como classe 6 pela DN COPAM 74/04. Embora os estudos apresentados mencionem que o 

projeto de ampliação vislumbra direcionar todo o ROM a ser lavrado/transportado para a ITM 

Córrego do Feijão, sendo o beneficiamento realizado a seco, não gerando resíduos, são também 

previstas ampliações e/ou continuidade de estruturas/atividades e a implantação de outras, 

como a ITM UMD CFJ, ITM4 JGD que “atualmente a ITM4 processa e trata o ROM” [PUP da 

Mina da Jangada – dezembro/2013, item 3.1, pg. 26 – CD-02], a PDE Jacó III, a PDE Menezes, 

Dique Jacó III (Córrego da Índia, com relocação de estrada municipal), rejeitoduto, PDE Feijão 

na cava CFJ, recuperação de finos das Barragens I e VI, adequações da ITMS e PSM de Córrego 

do Feijão e outros. Dessa forma, conforme exposto na caracterização do empreendimento, entre 

outros aspectos igualmente relevantes para efeito do enquadramento em Classe 6, salienta-se 
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que continuará havendo tratamento a úmido pelo menos no processo de recuperação de finos 

dos rejeitos, sendo o rejeito final direcionado à Cava CFJ; Decisão assinada da 36ª RO e 

respectiva publicação de 01/12/2018 – fls. 3406-3407, 3411-3412V e cópias sem numeração. – 

a Folha de Decisão apresenta os pedidos de vistas realizados por representantes da FONASC-

CBH, IBRAM e SINDIEXTRA; Cópias de encaminhamento das decisões para providências da 

SUPPRI e de relatórios/pareceres da FONASC-CBH e do IBRAM sobre outro empreendimento 

(PA de nº 00022/1995/070/2017) – Cabe mencionar que do PA em análise, ainda constaram 

solicitações fundamentadas da FONASC-CBH, de 30/11/2018 (fls. 3414 a 3418V do PA 

00245/2004/050/2015 e documento “Item 5.1_Relato_de_vista_FONASC” no CD-03, Pasta 

10), dirigidas ao Presidente da CMI, requerendo a retirada do PA 00245/2004/050/2015 da 36ª 

RO; 

   

Figuras 49 e 50. Detalhe da publicação apresentada à fl. 3382, Pasta 8 - para a solicitação de reorientação 

do PA nº 00245/2004/050/2015 pela VALE S.A., datada de 24/11/2018. Logo abaixo segue publicação 

da MBR – Minerações Brasileiras Reunidas [PA nº 00118/2000/30/2013].  
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37ª Reunião Ordinária-RO: Pauta assinada da 37ª RO e respectiva publicação de 01/12/2018 

- fls. 3421-3422 e cópias sem numeração; Relato de vista e parecer favorável subscrito pelos 

representantes do IBRAM e SINDIEXTRA – fls. 3423-3432V; Parecer e solicitações do 

FONASC-CBH de 06/12/2018 (fls. 3433 a 3448V) e 11/12/2018 (fl. 3452-3453 e cópias sem 

numeração), para retirada de pauta do PA 00118/2000/030/2013 e do PA 00245/2004/050/2015; 

Decisão Interlocutória SEMAD/GAB nº 1/ (MBR) (cópia sem numeração) e nº 2/18/2018 

(VALE S.A.) (fls. 3449-3451), ambas de 10/12/2018; Ata da 37ª RO realizada em 11/12/2018 

– só cópia sem numeração, não localizada no PA. Nesta reunião novamente o Sr. Rodrigo Ribas 

argumenta que o enquadramento do empreendimento em Classe 4 se justifica pelo suposto 

tratamento a seco do minério, onde cabem as mesmas considerações já expostas acima; Decisão 

assinada da 37ª RO – 1ª versão e versão retificada com respectivas publicações de 12/12/2018 

e 15/12/2018 – fls. 3454-3458 e cópias sem numeração; além de cópia de encaminhamento das 

decisões para providências da SUPPRI. 

 

Cópia digitalizada (não localizada no PA) do Certificado de LP+LI+LO Nº 

007/2018, emitido em 13/12/2018, com vencimento em 11/12/2028 (inclusive para Autorização 

de Intervenção Ambiental - AIA), ressalvando o prazo de seis anos para instalação do 

empreendimento, assinado pelo Superintendente de Projetos Prioritários, Rodrigo Ribas. 
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Figuras 51 e 52. Detalhes da licença ambiental emitida em 13/12/2018 para atividade principal Pilhas 

de rejeito estéril – Minério de Ferro (código A-05-04-7, vinculada ao processo ANM nº 931.344/2005), 

além das outras atividades listadas no reverso (A-05-01-0, A-05-06-2, A-05-09-5 e E-01-13-9). 

 

Observações: O prazo para AIA (10 anos) é incompatível com o prazo de seis anos concedido 

para instalação do empreendimento. Além disso, o prazo de operação por mais 10 anos (até 

11/12/2028) supera as previsões inicialmente apresentadas no EIA/RIMA [esgotamento da 

Mina CFJ em 2016, continuidade da Mina JGD até 2021], embora estudos complementares 

tenham indicado a continuidade das operações até 2032 [Masterplan].  
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III.1.1.4. CD-04, CD-05 e CD-06 (cópias em vídeo da Audiência Pública: DVDs 1, 3 e 2) 

Este material não foi objeto de exames detalhados no presente laudo. 

 

III.1.1.5. CD-07 [cópias de documentos dos PAs 00118/2000/030/2013, 00245/2004/041/2008 

e 00245/2004/046/2010; de Autos de Fiscalização e Infração; e de documentos e fotos da 

Audiência Pública (Subpasta que não foi objeto de exames detalhados no presente laudo) ] 

Não foi apresentada a exame uma cópia integral do Processo Administrativo - 

PA COPAM nº 00118/2000/030/2013. Consoante cópia (sem numeração do PA) do 

PARECER ÚNICO Nº 0786382/2018 (SIAM), de 20/11/2018, trata-se de concessão de LAC 1 

(LP+LI+LO) para atividades relacionadas ao projeto da empresa Minerações Brasileiras 

Reunidas – MBR denominado: “Continuidade das Operações da Cava da Jangada, da PDE Jacó 

III e da PDE Menezes”, tendo o procedimento sido reorientado para esta modalidade de 

licenciamento com as mesmas justificativas apresentadas no PA nº 0245/2004/050/2015, já no 

âmbito da Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI. Informa-se que as atividades 

estariam amparadas pela concessão de lavra DNPM 4.909/1962. 

Cabe destacar que, segundo o Parecer Único, em 2018 o beneficiamento do 

minério ainda era realizado a úmido na ITM4, com direcionamento dos rejeitos para a Barragem 

B4-C e recuperação de rejeitos finos ricos em ferro, junto como a polpa proveniente do overflow 

dos classificadores da ITM4, sendo feito na ITM6. Tal como no projeto de Continuidade das 

Operações da Mina de Córrego do Feijão, foram previstas novas estruturas, a exemplo do Dique 

Jacó III e o transporte do ROM de JGD para CFJ (prevendo “ampliar a cava para explotar o 

ROM até 2027”) e também a adequação da ITMS e PSM de Córrego do Feijão para o 

beneficiamento a seco. Contudo, nas informações complementares apresentadas pela VALE 

S.A. no PA 00245/2004/050/2015, é apresentado um Masterplan atualizado (fl. 1333V) que 

prevê produção de ROM proveniente das duas minas até 2032 e que também é reproduzido no 

PU vinculado ao mesmo. Ainda no PA 00245/2004/050/2015, cujo EIA/PCA também foi 

elaborado pela empresa Nicho, verifica-se que parte do estudo foi compilado de outros, com 

mesmo teor, desenvolvidos em 2012 [referências bibliográficas e levantamentos de campo, 

especialmente para os diagnósticos ambientais]. 
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No projeto de JGD também foram previstas novas intervenções e supressão de 

vegetação, supostamente contemplados em Processo Administrativo de Autorização para 

Exploração Florestal - APEF nº 16584/2013 – não apresentado a exame. 

Além do Parecer Único favorável ao projeto, com condicionantes, foram 

apresentadas cópias de: dois Relatórios de Vistoria [nº 0466528/2017, de 04/05/2017, vistoria 

de estruturas de JDG e CFJ para licenciamento, realizada nos dias 26 e 27/04/2017 – fls. 2208-

2213V do PA e nº 0835331/2017, de 31/07/2017, vistoria a cavidades afetadas por JGD e CFJ 

além de áreas de compensação propostas, realizada nos dias 28, 29 e 30/06/2017 – fls. 2237 a 

2240V do PA] e de três Autos de Fiscalização [nº 25768/2017, de 06/11/2017, vistoria de 

avaliação de danos na cavidade MJ-0004 e áreas de compensação, realizada nos dias 27, 28 e 

29/09/2017- fls. 3196-3197V; nº 76977/2015, de 02/09/2015, nova vistoria para o 

licenciamento de intervenções previstas em JGD – fls. 2135-2136; e nº 76872/2014, de 

26/03/2014, LP+LI de JGD - fls. 2016-2017V]. 

Cópia do Processo Administrativo - PA COPAM nº 00245/2004/041/2008, que 

trata especificamente do licenciamento ambiental corretivo da Barragem I (B-1), foi 

apresentada de forma mais completa no CD-09 – analisado na subseção II.1.2. - Material nº 

478/2019 – SETEC/SR/PF/MG. No CD-07 constam apenas cópias, sem numeração do PA, de 

PARECER ÚNICO 145/2009, de 22/05/2009 e do Certificado de LOC Nº 143 – SUPRAM 

CM, emitido em 20/07/2009 (validade informada:20/07/2013). 

Não foi apresentada a exame uma cópia integral do Processo Administrativo - 

PA COPAM nº 00245/2004/046/2010. Consoante cópia (sem numeração do PA) do 

PARECER ÚNICO Nº 046/2011 (PROTOCOLO Nº 0042053/2011), de 16/06/2011, trata-se 

de revalidação do licenciamento ambiental de operação de diversas atividades relacionadas à 

Mina Córrego do Feijão [Grupamento Minerário DNPM nº 931.344/2005 – VALE S.A. ], além 

de algumas anteriormente dispensadas de licenciamento [“Não passível” – como subestações 

de energia elétrica e outros] ou contempladas nos seguintes processos: 00245/2004/037/2007 

[Lavra e beneficiamento de minério de ferro e conjunto de atividades correlatas – Mina CFJ, 

Certificado 005/2008, validade: 14/02/2014]; 00245/2004/036/2007 [Ampliação da Pilha de 

estéril Menezes III-A – Certificado 435/2006, validade: 26/10/2010; no SIAM consta 

renovação em 25/06/2010, consoante consulta realizada na ocasião dos exames]; 

00245/2004/041/2008 [Barragem I – LOC 143/2009, validade: 20/07/2013 – vide CD-09]; 
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00245/2004/045/2009 [Obras de infraestruturas – AAF 02912/2009, validade: 16/09/2013]; 

00245/2004/043/2008 [UTM Móvel – AAF 02613/2009, validade: 27/07/2011]; e 

00245/2004/035/2007 [Obras de infraestrutura - Baias de Decantação de Concentrados - AAF 

03454/2009, validade: 18/10/2010; no SIAM consta: 28/10/2013 consoante consulta realizada 

na ocasião dos exames]. Foram encaminhadas ainda cópias (sem numeração do PA) do 

CERTIFICADO LO Nº 211/2011 – SUPRAM CM, emitido em 16/08/2011, validade: 

16/08/2017, revalidando a LO para as atividades de lavra a céu aberto com tratamento a seco e 

úmido – minério de ferro [DNPM 931.344/2005], barragem de rejeito, pilha de estéril/rejeito, 

estradas para transporte de minério, estação de tratamento de esgoto –ETE, posto de 

abastecimento, subestação de energia elétrica e obras de infraestruturas – com condicionantes, 

e do PARECER ÚNICO Nº. 048/2017 (Documento SIAM nº. 0205806/2018), de 08/03/2018, 

que trata de alteração da condicionante nº 11 da LO nº 211/2011 [Executar o Programa de 

Automonitoramento da qualidade da água, do lançamento de efluentes, da qualidade do ar e 

de ruído ambiental, todos conforme disposto no Anexo II deste Parecer Único. Prazo: Durante 

a vigência da LO. – Substituindo-se o Anexo II pelo Anexo I reformulado, com aceite de 

algumas das alterações propostas]. 

Na pasta “5 – Autos de Fiscalização e Infração pós acidente” foram apresentadas 

cópias de outros onze Autos de Fiscalização/Relatórios de vistoria, além do Auto de Infração 

nº 87.720/2018 e do OFÍCIO Nº 352/2018 DREG/SUPRAM CENTRAL/SEMAD/SISEMA 

(fl. 2472), de 07/03/2018, que encaminhou à VALE S.A. o Auto de Infração nº 87.720/2018 

[emitido em 01/03/2018, por: “Descumprir a condicionante nº 11 da Licença de Operação nº 

211/2011”] e respectivo Auto de Fiscalização nº 111.518/2018 (fls. 2473-2474) [indicando as 

desconformidades observadas no atendimento às condicionantes do monitoramento ambiental]. 

Seguem relacionados os demais Autos de Fiscalização: nº 113.874/2018 e nº 113.884/2018 [de 

22/11/2018, vistoria de 14/11/2018 para avaliação da situação atual de diversas barragens, 

inclusive da B-1, atendendo requisição do Ministério Público, sem numeração]; nº 64.449/2019 

[de 26/01/2019, vistoria de 25/01/2019, após rompimento ocorrido às 12:54 horas, 

acionamento/comunicação às 13:37 horas - primeiras constatações e determinações, cópia sem 

numeração] e nº 47.542/2019 [de 26/01/2019, continuidade de atendimento à emergência 

ambiental pós rompimento e constatações de danos, cópia sem numeração] que culminaram 

com a lavratura do Auto de Infração nº 211.251/2019 [emitido em 26/01/2019, por: “causar 
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poluição e degradação que resultou em danos aos recursos hídricos, às espécies vegetais e 

animais, aos ecossistemas e habitats, bem como ao patrimônio natural, prejudicando a saúde, 

a segurança, o bem-estar da população e os recursos econômicos do Estado, devido ao 

rompimento das barragens BI, BIV e BIV-A da Mina Feijão, localizada em Brumadinho, na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte.”, cópia sem numeração]; nº 47.543/2019 [de 

27/01/2019, continuidade de atendimento à emergência ambiental, cópia sem numeração]; nº 

68.212/2019 [de 28/01/2019, continuidade de atendimento à emergência ambiental cópia sem 

numeração]; nº 47.528/2019 [de 29/01/2019, continuidade de atendimento à emergência 

ambiental, sem numeração]; e nº 68.213/2019 [de 30/01/2019, continuidade de atendimento à 

emergência ambiental, sem numeração]. 

 

III.1.1.6. CD-08 (cópias de Informações da Audiência Pública; além de outros 

documentos/apresentações: Anexos I a XIII): 

Embora o conteúdo relativo à Audiência Pública realizada em Brumadinho no 

dia 07/06/2017, relativa aos Processos Administrativos COPAM nº 0118/2000/30/2013 e nº 

0245/2004/050/2015 – Continuidade das Operações das Minas Jangada e Córrego do Feijão, 

não tenha sido objeto de análises detalhadas no presente laudo, constaram nesta mídia 

informações complementares, apresentadas pela VALE S.A. na forma de cópias/compilações 

de estudos, tendo sido destacados alguns aspectos de interesse, descritos a seguir: 

 Anexo I- Relatório Consolidação Anual: contendo informações dos cursos d´água no 

entorno das minas e resultados de monitoramentos que visam assegurar o cumprimento da 

legislação vigente [Leis nº 9433/1997, Art. 11 e Lei nº 13199/1999, Art. 17] e o compromisso 

da empresa com a reposição da água em quantidade e qualidade em caso de impacto em 

nascentes ou cursos d´água, consoante informado no item “1. Estudo da Dinâmica de Águas 

Subterrâneas e Superficiais de no mínimo 1 (um) ano hidrológico” (fls. 1707-1770); 

 Anexo II- Estudos Hidrogeológicos: contendo atualização de estudo hidrológico 

realizada em 2015 pela empresa HIDROVIA, corroborando com a teoria de que a existência de 

compartimentação geológica com divisor de água subterrânea evitaria influências do 

rebaixamento do nível d´água da Mina da Jangada nas nascentes do Córrego Jangada à Oeste. 

Consoante descrito no item “2. Contextualização Técnica sobre os Estudos de Vazão de 2007 e 

2015 e o Histórico do Processo de Outorga” [Informação Complementar de junho/2017], 
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somente uma das 12 nascentes avaliadas poderá apresentar impactos em algum momento 

(nascente JA02, na cabeceira do Córrego da Índia); 

 Anexo III- Outorga Rebaixamento JGD: apresentação do histórico de documentos 

protocolados no IGAM/SEMAD, referente ao processo de outorga de rebaixamento da Mina 

da Jangada [PA 1624/2004 - original e PA 16540 – revalidação (não analisados/verificados neste 

laudo) ]; 

 Anexo IV- Estudo Dispersão Particulados: estudo relativo a este impacto (meio físico); 

 Anexo V- Estudo Dispersão Ruído: estudo relativo a este impacto (meio físico); 

 Anexo VI- Estudo Paisagem: estudo e vídeo relativos a este impacto; 

 Anexo VII- Estudo Tráfego: estudo realizado em atendimento à condicionante nº 6 da 

LO nº 32 – JGD [Apresentar relatório de impactos pelo uso da estrada municipal Casa 

Branca/Brumadinho, bem como as respectivas medidas de controle ambiental. ]; 

 Anexo VIII- Atestado IEF-RPPN: apresenta cópias da Portaria IEF 50, de 05/04/2004, 

que reconhece a RPPN de Jequitibá e de averbação protocolada em cartório no dia 29/11/2016; 

 Anexo IX- Condicionantes: apresenta em meio digital o atendimento apresentado pela 

VALE S.A. às nove condicionantes da Licença de Instalação – LI nº 247/2012, de 29/10/2012, 

vencida em 29/10/2016 [PA nº 0245/2004/040/2008, ampliação das PDEs Norte I, Sul e 

Menezes IIIA – DNPM nº 04757/1940 e 07307/1956] e das Licenças de Operação dos PAs nº 

0118/2000/010/2009, 0118/2000/011/2009, 0118/2000/025/2010 e 0245/2004/046/2010. Cabe 

observar que não foi apresentado o aceite do OEMA, por exemplo através de Pareceres 

Técnicos da SUPRAM e/ou SUPPRI; 

 Anexo X- Mata Atlântica: apresenta comprovantes de protocolos de 

documentos/propostas de compensação da VALE S.A. no IEF; 

 Anexo XI- Protocolo Barragens: apresenta somente protocolos na FEAM de 

Declarações de condição de estabilidade de 2016 das barragens IV (BA 0666-002/2016), IV-A 

(BA 0668-002/2016), VI (BA 0674-005/2016), VII (BA 0675-002/2016), Capim Branco (BA 

0683-005/2016), Menezes I (BA 0676-002/2016), Menezes II (BA 0677-005/2016) – além de 

Protocolo de Declaração Extraordinária de Condição de Estabilidade – 2016 da Barragem I 

[Estabilidade Garantida pelo Auditor Adalberto Hideo Viana, envio em 09/09/2016]; 

 Anexo XII- Estudos Dam Break PAEBM: apresenta cópias de Planos de Ação de 

Emergência das Barragens de Mineração – PAEBM revisados para as barragens IV (WBH52-
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14-VALE-RTE-0015, 24/06/2016), IV-A (WBH52-14-VALE-RTE-0017, 24/06/2016), VI 

(WBH52-14-VALE-RTE-0019, 24/06/2016), Capim Branco (WBH52-14-VALE-RTE-0023, 

27/06/2016), Dique Jacó III (WBH40-14-VALE84-RTE-002, 26/05/2017; além de Estudo de 

Ruptura Hipotética - WBH40-14-VALE84-RTE-001, 26/05/2017 e mapas relativos a quatro 

cenários), Menezes II (WBH52-14-VALE-RTE-0021, 27/06/2016), inclusive PAEBM da B-1 

[WBH52-14-VALE-RTE-0013, 24/06/2016; elaborado pela WALM/VALE-Ferrosos Sul, 

coordenadores nomeados em 15/03/2016, mapas para dois cenários avaliados]; 

 Anexo XIII- Estudos Similaridade: apresenta estudos da flora nas áreas de supressão de 

vegetação natural previstas nos projetos desenvolvidos para as minas de CFJ e de JGD e nas 

respectivas áreas delimitadas como propostas para compensação.  
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Figuras 53 e 54. Detalhes de mapas apresentados no PAEBM da Barragem I [Anexo XII], com identificação das áreas afetadas nos cenários avaliados para as 

hipóteses de ruptura por Overtopping [sobre-elevação do nível de água até a crista da barragem] ou de Piping [fluxo descontrolado de água pelo maciço da 

barragem]. 
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III.1.2. - Material nº 478/2019 – SETEC/SR/PF/MG (CD-09 - cópia do PA nº 

0245/2004/041/2008): 

O Processo Administrativo – PA COPAM nº 00245/2004/041/2008 trata do 

licenciamento ambiental corretivo da Barragem I (B-1), iniciado após consulta realizada pela 

VALE S.A. para a implantação do seu 10º alteamento e regularização do 9º alteamento (além 

da operação da barragem de contenção de rejeitos/resíduos, Classe III). Consiste em “Relatório 

e Plano de Controle Ambiental – RCA/PCA da Barragem I – Dezembro/2017” e outros 

documentos apresentados pela VALE S.A., para obtenção de Licença de Operação Corretiva – 

LOC, considerando que, até então, a operação da estrutura encontrava-se supostamente incluída 

no processo de licenciamento corretivo da Mina de CFJ [“formalizado em 1992 e revalidado 

por duas vezes em 2002 e 2008 respectivamente”, consoante Parecer Único 145/2009, fl. 237] 

de todo o empreendimento. 

O estudo ambiental (RCA/PCA) desenvolvido pela empresa LUME Estratégia 

Ambiental Ltda. (fls. 024-167) apresentou breve histórico da barragem desde o início de sua 

construção em 1974, indicando que o 9º alteamento teria sido realizado em 2007 e o 10º seria 

realizado em 2008 – vide detalhes na seção III.2. – Síntese histórica sobre o licenciamento 

ambiental e utilização da Barragem I. 

O RCA/PCA previa a supressão de aproximadamente 3,0ha de vegetação natural 

(nos dois alteamentos). Conforme consta no Ofício da VALE S.A., GAEPF BH/MG 978/2008 

de 29/08/2008 (fls. 207-209), a supressão da vegetação já teria sido autorizada em 2006, através 

da APEF nº 0021204 (fl. 194, 211 e 216) para 13,18ha de corte raso com destoca e intervenções 

em outros 1,92ha, embora tenha vencido em 07/05/2007. Em atendimento à condicionante 6 da 

LO 211/2011 [PA 00245/2004/046/2010], a VALE S.A. encaminhou proposta de recuperação 

de uma área de 3,0ha, em parceria com a Prefeitura de Brumadinho [fls. 467-476], e no âmbito 

do IEF, diversos processos de compensação [propostas de regularização do PE do Biribiri] 

foram arquivados por solicitação da VALE S.A. e deliberação da Câmera Temática de Proteção 

à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB/COPAM [fls. 479-486]. 

Em vistoria realizada pela SEMAD em 26/02/2009, segundo consta no Auto de 

Fiscalização nº 000521/09 (fls. 217-218V), foi apresentado “laudo técnico de segurança de 

barragem elaborado em novembro de 2008 pela Pimenta de Ávila Consultoria que atesta a 
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estabilidade da Barragem I”, e em 30/11/2009, a VALE S.A. encaminhou o “Plano de 

Contingência do Sistema de Contenção de Rejeitos da Mina Córrego do Feijão” (fls. 316 a 382). 

No PARECER ÚNICO 145/2009, de 22/05/2009 (fls. 220 a 239 e cópia sem 

numeração no CD-07) informa-se que foi apresentada publicação da constituição do 

Grupamento Mineiro [4757/1940]. O Certificado de LOC Nº 143 – SUPRAM CM emitido em 

20/07/2009 com validade informada de 20/07/2013 (fl. 244) é vinculado ao mesmo processo 

DNPM 4757/1940. 

 

Após uma análise expedita do conteúdo, cabe exemplificar algumas 

irregularidades e/ou vícios detectados no Processo Administrativo apresentado a exame: 

 Representatividade/responsabilidade não comprovada em diversos documentos 

apresentados ao OEMA-MG [esta falha não foi sanada na análise da documentação pelo 

órgão ambiental, a quem caberia verificar a capacidade legal de quem assina os documentos 

apresentados]: grande parte dos documentos apresentados pela VALE S.A. não possuem as 

assinaturas de seus Procuradores legalmente constituídos, apresentados formalmente na 

instrução do PA [fls. 008-015V - em vez de Sérgio Correa Botelho e/ou Rubens Vargas Filho, 

assinam Ofícios dirigidos à SEMAD e outros documentos: Priscilla de Oliveira e/ou 

Germano Lopes – fls. 016, 017, 206, 209, 214; Mauro Lobo de Rezende – fls. 316; Marcio 

Francisco Sampaio – fls. 383; Ronaldo César Vieira de Almeida e/ou Júlio César Nery 

Ferreira e/ou Túlio Praes da Silva – fls. 467, 477, 479; 

 Aparente omissão da VALE S.A. e do OEMA quanto à APEF para supressão de vegetação: 

na vistoria realizada pela SEMAD em 26/02/2009 [Auto de Fiscalização nº 000521/09, fls. 

217 a 218V do PA] e no Ofício 267 SUPRAM CENTRAL-SISEMA (fl. 219) foi solicitada 

a revalidação da APEF nº 0021204, vencida em 07/05/2007 (fl. 194, 211 e 216), não havendo 

quaisquer indícios de posterior saneamento e/ou autuação desta irregularidade no PA; 

 Juntada de documento indevido: à fl. 245 [logo após a LOC nº 143, de 20/07/2009, com 

vencimento em 20/07/2013] foi juntado Termo de Concessão de Benefício, referente a 

acréscimo de um ano na licença ambiental. Contudo, tal documento refere-se a outro PA e 

apresenta data anterior à LOC [03/03/2009 com validade até 16/09/2009]; 

 À semelhança dos outros processos administrativos examinados, há falhas no controle 

processual, pois as devidas comprovações documentais do atendimento às condicionantes 

preconizadas não foram localizadas no processo não sendo acompanhado e/ou demonstrado 
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claramente nos próprios autos [por exemplo, da efetiva implementação das propostas de 

compensação e/ou da apresentação periódica das auditorias e/ou medidas de segurança das 

barragens licenciadas]. Salienta-se que no Parecer Único nº 046/2011, referente ao PA 

00245/2004/046/2010 que revalidou as licenças em CFJ, são relacionadas diversas 

condicionantes da LOC nº 143/2009 que não foram atendidas pelo empreendedor e mesmo 

assim a sua revalidação foi concedida. 

 

 

  

  

Figuras 55 a 58. Detalhes do Parecer Único 145/2009, de 22/05/2009, e suas condicionantes relacionadas 

no PU nº 046/2011 (PA 00245/2004/046/2010), de 16/06/2011, que embasaram a concessão do 

Certificado LOC Nº 143 - SUPRAM CM, e que foi revalidado sem a devida comprovação do 

atendimento a todas as condicionantes no próprio PA.  
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III.2. – Síntese histórica sobre o licenciamento ambiental e utilização da Barragem I 

Informações e referências sobre o histórico do empreendimento e da barragem 

de contenção de rejeitos/resíduos, vinculada à lavra de minério de ferro na Mina de Córrego do 

Feijão (CFJ), são apresentadas de forma resumida no RCA/PCA apresentado pela VALE S.A. 

em dezembro/2007 para o licenciamento corretivo da barragem (PA COPAM nº 

00245/2004/041/2008 – CD-09) e em documentos mais recentes, ao longo do Processo 

Administrativo - PA COPAM 00245/2004/050/2015 (CD-01), sem esclarecer de maneira 

detalhada como foi o uso da Barragem I no que diz respeito ao seu compartilhamento com 

outros empreendimentos. 

Alguns dos documentos do PA 00245/2004/050/2015, dos quais destacam-se o 

EIA/PCA, RIMA e PU [Estudo de Impacto Ambiental/Plano de Controle Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental, e o Parecer Único nº 0786757/2018, apresentados 

às fls. 027-774, 1167-1285 e 3315-3365V respectivamente (CD-01), além de cópias 

digitalizadas no CD-02], afirmam que a Mina de Jangada (JGD) vem sendo lavrada desde 1974, 

sendo assumida pela VALE S.A. em 2007 por meio de arrendamento da Minerações Brasileiras 

Reunidas S.A. – MBR [1974 a 1980 - lavra pela MBR; 1981-2000 – lavra por contrato de 

compra e venda de minério in situ da Itaminas; janeiro/2001 a 2007 – MBR reassumiu a 

operação de JGD; 2007 – MBR foi comprada/assumida pela VALE S.A. – consoante 

informações do RADA de 2014 (cópia disponível e obtida no site do SIAM)]. Com relação à 

Mina de Córrego do Feijão (CFJ) as informações indicam que as atividades iniciaram em 1956 

sob a titularidade da Companhia de Mineração Ferro e Carvão, que em 1973 teve sua razão 

social alterada para Ferteco Mineração S.A. e, desde 2003, é de domínio da VALE S.A. (antiga 

Companhia Vale do Rio Doce - CVRD). 

Segundo a documentação, a mina JGD possui a Instalação de Tratamento de 

Minérios - ITM4 e suas ampliações ITM5 e ITM6, que até o ano de 2008 tratava integralmente 

o Run of Mine - ROM proveniente de sua lavra. Devido a questões de mercado, “no período de 

2008 a 2009” teria havido uma paralisação temporária da ITM4 que manteve apenas a etapa de 

britagem primária, sendo o restante do tratamento realizado na ITM UMD CFJ (Instalação de 

Tratamento de Minério a Úmido) de Córrego do Feijão. Afirmam ainda que “atualmente” a 

ITM4 cumpriria somente as etapas de britagem primária, secundária e peneiramento do ROM 

[esta informação está conflitante com o exposto no PU Nº 0786382/2018 do PA 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

49 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 

00118/2000/030/2013 de que: “O beneficiamento do minério na ITM4 é realizado a úmido, 

através de operações de cominação por britagem primária e secundária, classificação por 

peneiramento, classificação em espirais e concentração por meio de concentradores magnéticos 

de rolo. Os rejeitos gerados são direcionados para a Barragem B4-C. Os rejeitos finos ricos em 

ferro dispostos na barragem estão sendo recuperados. O processamento dos rejeitos da 

Barragem B4-C (100t/h) é feito na ITM6, junto com o processamento da polpa proveniente do 

overflow dos classificadores da ITM 4 (300t/h) ”]. 

Ainda com base em tais informações, observa-se que pelo menos no período de 

2008 a 2009 a ITM UMD CFJ processou material oriundo de empreendimento distinto (JGD) 

com consequente lançamento de rejeitos na Barragem I. Às fls. 1830V a 1833V do PA 

00245/2004/050/2015 [pg. 48 a 54 do Anexo III de Informação Complementar apresentada pela 

VALE S.A. em junho/2017] também há menção de que, entre os anos de 2010 e 2011, houve 

recuperação de finos das pilhas “Embarcadouro Alberto Flores”, “Capim Branco” e 

“Samambaia”, além de processamento de minério da “Cava do Rolado” em instalações da mina 

CFJ. 

Neste aspecto foram encontradas ainda referências em outros documentos 

externos ao processo que também indicam a continuidade do processamento do minério de JGD 

nas usinas de CFJ, nos anos subsequentes, ao menos de 2010 a 2014, tais como: 

 Relatório Anual de Desempenho Ambiental - RADA de 2010 [Grupamento Minerário 

DNPM 931.344/2005, com detalhamento da situação da B-1 por ocasião do 9º alteamento; 

PA 00245/2004/046/2010 - Protocolo Nº. 656139/2010, referenciado no PU nº 046/2011 pg. 

7/31]: O minério lavrado é transportado para as instalações de beneficiamento via úmida. 

Após o beneficiamento, o minério já processado (finos) é lançado em baias de secagem 

sendo, posteriormente, direcionado para o pátio de estocagem de produtos. Já o minério 

granular é empilhado no pátio de estocagem, que por sua vez é circundado por uma pêra-

ferroviária onde se efetua o embarque (vagões) para os mercados externo e interno. O rejeito 

gerado na usina de beneficiamento é bombeado para a Barragem I. A Mina Córrego do Feijão 

[que, segundo informado no PU nº 46/2011, teria uma vida útil da área de lavra até 2014] 

também recebe o ROM da Mina da Jangada que equivale S.A. a aproximadamente 70% do 

minério tratado no local; 
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 Parecer Único nº 046/2011, relativo ao processo de revalidação geral do licenciamento da 

Mina CFJ [atividades: Lavra a céu aberto com tratamento a seco e úmido - minério de ferro; 

barragem de rejeito; pilha de estéril/rejeito, estradas para transporte de minério, estação de 

tratamento de esgoto (ETE), posto de abastecimento, subestação de energia elétrica e obras 

de infraestruturas], objeto do PA COPAM 00245/2004/046/2010 (CD-07), que subsidiou a 

emissão do Certificado LO Nº 211/2011 – SUPRAM CM [validade: 6anos +1, 16/08/2018]; 

 RADA de abril/2014 (disponível e obtido no site do SIAM), elaborado pela BRANDT Meio 

Ambiente para as minas JGD - Capítulo 1 e CFJ – Capítulo 2 [documento SIAM 

4584742014, obtido via Internet]: afirma que parte do ROM da cava da Jangada é processado 

em parte nas Instalações de Tratamento de Minérios da mina Córrego do Feijão [ITM CFJ – 

úmido e seco, com lançamento de rejeitos do processo produtivo em duas barragens: 

Barragem I e Barragem VI, além de quatro barragens de contenção de sedimentos: IV, IV-

A, Menezes I, Menezes II e VII]. Outra parte é processada na ITM4 (composta por duas 

ampliações, a ITM5 e ITM6). Entre outras estruturas de apoio utilizadas para parte do 

processo minerário de JGD, cita as seguintes: “Beneficiamento do ROM nas Usinas de CFJ; 

Disposição do rejeito nas Barragens BVI e BI;” destacando ainda a existência da barragem 

B4-C, vizinha à mina JGD [A partir de 2001 a MBR/VALE S.A. passou a operar esta 

barragem que era de responsabilidade da Itaminas, até transferi-la novamente para esta 

empresa, que assumiu a responsabilidade por sua operação conforme a legislação vigente, 

em todos os aspectos]; 

 Parecer Único Nº 0786382/2018 (SIAM) da SUPPRI, relativo ao PA COPAM 

00118/2000/030/2013 (CD-07), relativo à continuidade de operações e expansão da Mina de 

Jangada (reorientado para concessão de LAC1 – LP+LI+LO concomitantes, de forma 

análoga e em suposta análise conjunta com o PA 00245/2004/050/2015, relativo à CFJ): foi 

informado que a ITM 4 (e ITM 6) continuava funcionando com beneficiamento a úmido e 

tendo os rejeitos direcionados à Barragem B4-C [situada em área vizinha à mina da JGD e 

atualmente operada pela Itaminas], prevendo-se que todo o ROM a ser lavrado em Jangada 

seja transportado para a ITM Córrego do Feijão, sendo o beneficiamento do ROM realizado 

em processo a seco, não gerando resíduos (rejeitos). 
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Dessa forma, não restou claro se, após 2014, ainda continuou havendo 

processamento de JGD na ITM CFJ e se há e/ou havia licenciamento ambiental que o permitisse 

e em qual quantidade, muito embora o fato fosse de conhecimento da SUPRAM. 

Além disso, a despeito de tais referências, o Parecer Único Nº 145/2009 que trata 

da concessão de Licença de Operação Corretiva – LOC especificamente para a Barragem I (PA 

COPAM 00245/2004/041/2008), afirma em mais de uma ocasião (fls. 228 e 237) que a estrutura 

serve à disposição e contenção de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, sem mencionar o seu 

compartilhamento com outros empreendimentos. Segundo consta, a empresa VALE S.A. foi 

orientada a proceder ao licenciamento específico (antes inexistente) da Barragem I, o que só 

ocorreu quando da construção de seu último alteamento (10º) sendo a LOC emitida em 

20/07/2009 com validade até 20/07/2013. Portanto, pelo menos em parte do período para o qual 

constam informações de que houve o lançamento de rejeitos de JGD na Barragem I, o PU 

relativo a este licenciamento não se manifesta sobre tal possibilidade. 

Assim sendo, pela análise da documentação também não ficou clara a situação 

atual quanto à inatividade da Barragem I desde 2016 e, a partir de então, como está sendo 

beneficiado o minério de CFJ e JGD, principalmente no que diz respeito à geração de rejeitos 

e sua destinação. Quanto a isso, às fls. 059, o EIA indica somente que atualmente há 

beneficiamento a seco de hematita da cava JGD a partir da adequação do processo de 

peneiramento da ITM CFJ, e que a empresa pretende “deixar de produzir a úmido na campanha 

de hematita”, mas não se pronuncia sobre o processamento dos demais litotipos de JGD e CFJ. 

Considerando a correlação, complementaridade e concomitância dos controles 

ambientais e operações mineiras das atividades de JGD e CFJ, a documentação do processo de 

CFJ afirma que a LO 032/2011 condicionou sua revalidação à unificação dos dois 

empreendimentos (fl. 3316). Além disso, informa que uma primeira proposta de projeto para 

recuperação de finos das barragens I e VI e instalações associadas, foi submetida através do 

processo 00245/2004/048/2012 [EIA/PCA+RIMA para atividade principal de lavra com 

tratamento a úmido de minério de ferro] que posteriormente foi arquivado (publicação de 

17/06/2014, a pedido) em virtude da incorporação de seu escopo aos processos 

00118/2000/030/2013 (JGD – não disponibilizado integralmente à perícia) e 

00245/2004/050/2015 (CFJ - fl. 3316V). 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

52 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 

Além das irregularidades e/ou vícios exemplificados na Seção “II.1. – Análise 

documental do conteúdo apresentado nas mídias”, da indisponibilidade de documentos relativos 

a diversos processos administrativos relacionados no Sistema Integrado de Informação 

Ambiental – SIAM/SEMAD [consulta a processos disponível em: 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/processo/index.jsp] e da recente duplicidade de 

procedimentos administrativos para atividades correlatas (JGD+CFJ) o histórico pregresso do 

licenciamento ambiental do empreendimento como um todo é complexo e confuso, dificultando 

ou até mesmo inviabilizando uma análise detalhada da sua conformidade ao longo do tempo. 

Neste aspecto, é importante salientar ainda que a unificação dos empreendimentos para efeito 

do licenciamento, consoante condicionado pela LO 32/2011, não foi respeitada, tendo havido a 

instrução de dois processos paralelos, com tramitação e documentação diversas 

(fragmentação/fatiamento), o que dificultou ainda mais a presente análise. 

 

III.3. – Situação da Barragem I registrada nos processos administrativos 

No Plano de Utilização Pretendida - PUP [Processo APEF nº 5360/2015, fls. 32-

34, 63V-64, 66-67 e 71], bem como no EIA/PCA e RIMA [CD-01 e CD-02], apresentados pela 

VALE S.A. para “Continuidade das Operações da Mina de Córrego do Feijão (Projeto de 

Ampliação) ” informou-se sobre a expectativa de operação/final da vida útil da cava da mina 

Córrego do Feijão, com exaustão prevista durante o ano de 2016. Embora durante o andamento 

do PA 00245/2004/050/2015 tenha sido considerada para emissão da última licença um 

Masterplan atualizado que prolonga a vida útil de JGD e CFJ até 2032, no que diz respeito à 

Barragem I, os estudos e documentos apresentados tratam apenas da recuperação de finos dos 

rejeitos nela depositados e seu descomissionamento, e não mais contemplam a sua operação 

para fins de disposição de rejeitos. Entre a continuidade/ampliação das cavas de JGD e CFJ e 

outras atividades do empreendimento, a lavra/dragagem do material depositado na Barragem I 

(e VI), caracterizado como passível de exploração econômica pelo alto teor de ferro ainda 

contido, envolvia o seu tratamento nas ITMs, o bombeamento dos rejeitos por rejeitoduto e seu 

lançamento final no interior da cava Córrego do Feijão. 

Após a concessão, em 20/07/2009, da Licença de Operação Corretiva nº 143 – 

SUPRAM CM, específica para a Barragem I e seu 10º e último alteamento (Processo 00245-

2004-041-2008 -  CD-09) com validade até 20/07/2013, tal estrutura, juntamente com outras 
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atividades relacionadas à operação da Mina de Córrego do Feijão, foi contemplada com nova 

licença, LO nº 211/2011 (Processo 00245/2004/046/2010 - CD-07, Pasta 4), cujo vencimento 

ocorreu em 16/08/2017, mas que teria sido renovada até 16/08/2018 [Parecer Único nº 48/2018, 

do mesmo Processo]. Desde então, a Barragem I funcionou descoberta de licenciamento válido 

que permitisse a sua operação com a finalidade de armazenar rejeitos de mineração). 

Vistoria realizada pela FEAM em 26 e 27/04/2017 [PA 00245/2004/050/2015, 

fls. 1316-1321] informou que: 

No momento da vistoria não estava sendo feito nenhum tipo de lançamento de 

rejeito nas barragens citadas. (..) O empreendedor informou que o processo 

de tratamento de minério executado nos últimos meses é a seco e por isso o 

consumo de água está reduzido e não há lançamento de rejeitos a cerca de 8 

meses no barramento I. Pode-se observar uma pequena praia formada no 

sentido oposto ao maciço e formação de vegetação sobre o rejeito, a água 

sobrenadante da barragem verte pela Tulipa para a Barragem VI. A montante 

da barragem I existe a RPPN Mata do Jequitibá. (..) O rejeito será 

remobilizado das barragens por processo mecânico com uso de 

retroescavadeiras e enviado para reprocessamento na UTM (usina de 

tratamento de minérios a seco e/ou úmido) “flex” ou ITMS (instalação de 

tratamento de minérios a seco). 
 

Quanto à paralisação da atividade de lançamento de rejeitos em B-I, no processo 

também foi encontrada referência sobre o assunto no Relatório de Consolidação Anual 

elaborado em março de 2017 pela VALE S.A., onde afirma à fl. 1739V que “até 2016 da ITM 

a água era bombeada juntamente com o rejeito do tratamento para a Barragem I” e que 

“atualmente não é lançado rejeito na Barragem I”. 

Foi emitido em 13/12/2018 o CERTIFICADO LP+LI+LO Nº 007/2018 [não 

localizado no Processo Administrativo, subscrito pelo Superintendente de Projetos Prioritários 

Rodrigo Ribas, com condicionantes fundamentadas em decisões da 37ª Reunião Ordinária da 

CMI/COPAM e Parecer Único Nº 0786757/2018 (CD-03). Embora tal licença permita o início 

das obras/ampliações previstas [ampliação/implantação de pilhas de rejeito/estéril: PDE 

Menezes, PDE Jacó III, Dique Jacó III, PDE Feijão/Cava CFJ – atividade A-05-04-7; 

adequações nas usinas de beneficiamento a seco: ITM e PSM – atividade A-05-01-0; 

regularização da atividade de recuperação de finos das Barragens I e VI – atividade A-05-09-

5; implantação de rejeitoduto para transporte desse material para as usinas - atividade A-05-06-

2; e implantação de mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites – atividade E-01-13-9; além 

de outras atividades relacionadas com a continuidade de operações da Mina de JGD, como a 

ampliação da cava JGD e duplicação da estrada entre as minas de JGD e CFJ], não constou no 
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Processo Administrativo que as mesmas tenham sido iniciadas, bem como quaisquer outras 

obras/intervenções específicas na Barragem I (B-1). 

Contudo, em outra vistoria realizada pela FEAM em 14/11/2018 [Autos de 

Fiscalização nº 113874 e 113884/2018 apresentados somente em formato digital no CD-07, 

Pasta 5] informou-se que: 

[..]. A Barragem I, coordenadas 20º07´06,34” e 44º07´15,07”, única que 

recebia rejeitos do tratamento de minério a úmido, estava com a operação 

paralisada, devido mudanças na operação da Mina. A barragem encontrava-

se seca, a Tulipa estava seca, e, segundo informado, quando havia acúmulo 

de água de chuva, esta era bombeada até a Tulipa para ser drenada. Dentro 

da barragem havia vegetação gramínea, e foi verificado que algumas 

estruturas de ferro da antiga alimentação por mangotes estavam no local, 

porém, sem uso e sem tubulação acopladas. Havia obras de restauração nas 

escadas de drenagem externas da barragem, para manutenção e reparo de 

trincas e rachaduras, segundo informado. A barragem mantém os 

monitoramentos geotécnicos, todos os aparelhos de monitoramento e 

piezômetros continuam instalados e operando e passa por auditorias 

periódicas, conforme informado. As drenagens das Barragens I e VI seguem 

para o Córrego Ferro-Carvão e o monitoramento ocorre no ponto FEI 07. [..] 
 

Em relação à situação observada em 14/11/2018, das barragens IV e IV-A, 

também afetadas pelo rompimento da Barragem I, ocorrido em 25/01/2019, foi informado: 

[..]. As Barragens IV, coordenadas 20º08´11,5” e 44º07´14,31” e Barragem 

IV-A, coordenadas 20º08´21,99” e 44º07´23,35”, são contíguas, tipo cascata; 

a Barragem IV encontra-se tomada com vegetação arbustiva e arbórea, 

próxima ao maciço. Estas recebem as drenagens da estrada e efluentes do 

Córrego Ferro-Carvão e seguem para o Córrego Samambaia, que passa pela 

comunidade próxima. Por recomendação da equipe de auditoria de 

barragens, foi feito um extravasor de emergência com proteção de blocos, 

conforme foi observado em vistoria. Possui um sistema de medição de 

turbidez e, caso necessite, é feita a dosagem de polímero para redução deste 

parâmetro no curso d´água. A Barragem IV-A se encontra com uma parte 

com vegetação, mas próxima ao maciço havia um espelho d´água de tamanho 

considerável. O dreno de fundo da Barragem IV-A se encontra lêntico, quase 

brejoso, antes de seguir ao encontro dos córregos Samambaia e Ferro-

Carvão, onde ocorre o monitoramento, segundo informado. [..] 
 

Embora no Plano de Controle Ambiental – PCA apresentado pela VALE S.A., 

acompanhando as recomendações do EIA/RIMA [PA nº 00245/2004/050/2015], tenha sido 

preconizado, entre outros, o desenvolvimento específico de “Subprograma de Monitoramento 

Geotécnico da Barragem I e VI” [apresentado no item 9.1.8.8. do EIA/PCA - fls. 551V e fl. 

1040] – justificado em razão dos riscos decorrentes da implantação e operação dessa barragem 

e com acompanhamentos periódicos que objetivam anular a possibilidade de acidentes – não 
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foram localizados no referido PA relatórios, laudos ou outros documentos específicos, que 

demonstrassem o efetivo atendimento a esse programa/condicionante do licenciamento 

ambiental [afirma-se apenas que: “A SUPRAM recebe anualmente os Relatório de Auditoria 

Técnica de Segurança” (fl. 555 – item 9.1.8.8.7 do EIA/PCA; somente protocolos das 

Declarações de Auditoria de 2016 apresentadas no Anexo XI da Informação Complementar 

solicitada na Audiência Pública de 07/06/2017, CD-08)]. 

 

Para melhor entendimento do histórico da Barragem I, as informações do seu 

licenciamento ambiental corretivo [especialmente do RCA/PCA apresentado em 2007 – PA nº 

00245/2004/041/2008 – CD-09] foram relacionadas a uma apresentação sobre Gestão de Riscos 

Geotécnicos, de 16/11/2017, elaborada pela POTAMOS Engenharia e Hidrologia Ltda. 

[empresa contratada pela VALE S.A. e documento/painel disponibilizado para subsidiar as 

perícias da área de Engenharia], como informado e ilustrado na Tabela 01 a seguir: 

 

Tabela 01 – Informações sobre o histórico da Barragem - relacionadas com apresentação elaborada pela 

empresa POTAMOS Engenharia e Hidrologia Ltda. 

Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

1974-

76 

Projeto e construção do 

dique inicial, executado 

com solo compactado até 

atingir a crista na cota 

874m, com altura inicial de 

18 m 

Empresa projetista alemã 

[Christoph Erb]. 
Empresa contratada pela Ferteco 

Mineração S.A. [nova razão social da 

Companhia de Mineração Ferro e Carvão] 

 
1976 Início da operação Ferteco Mineração S.A. 

[33.078.320/0001 -13] 

Direitos minerários desde 14/09/1945; 

Aquisição da Fazenda Córrego do Feijão 

em 13/07/1981; 

Incorporação da Companhia de 

Mineração Serra da Moeda (ex-

proprietária) em 01/04/2002 

1980-

83 

Dois alteamentos 

sucessivos a montante 

Projetista Tecnosan 

contratada pela Ferteco 

Mineração S.A. 

[Rejeito compactado e cobertos com 

laterita em suas cristas e nos taludes de 

jusante] +5m (3+2) até cota 879, altura de 

23m 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

 
1984 Ampliação pelo método de 

linha de centro 

Tecnosan / Ferteco +5m até a cota 884, altura de 28m 

 
1986-

90 

Dois alteamentos a 

montante 

Tecnosan / Ferteco +7,5m (5+2,5) até a cota 891,5, altura de 

35,5m 

 
1991-

93 

Alteamentos sucessivos a 

montante [ausência de 

informações históricas, 

principalmente sobre o 

sistema de drenagem 

interna, até 1993]  

Projetista Riad Chammas 

contratada pela Ferteco 

Mineração S.A. 

+7,5m (3+4,5) e berma de grande 

extensão na cota 899, altura de 43m 

 
1994-

95 

Alteamento com eixo 

movido para montante 

Projetista Tecnosolo 

contratada pela Ferteco 

Mineração S.A. 

+6m, até cota 905, altura de 49m 

 
1998 

2000 

Alteamento a montante  Tecnosolo / Ferteco +5m, até cota 910, altura 54m; 

+6,5m, até cota 916,5, altura 60,5m Alteamento a montante  Tecnosolo / Ferteco 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

 
2002 Suposta revalidação do 

licenciamento ambiental 

corretivo da Mina CFJ 

(inclusive B-1) 

Ferteco Mineração S.A. Informado no Ofício da VALE S.A., 

GAEPF 978/2008 (PA 

00245/2004/041/2008, fls. 207-209) – 

documentação comprobatória 

indisponível no SIAM 

01/09/ 

2003 

Transferência do controle 

das atividades para a VALE 

S.A. 

VALE S.A. [Companhia 

Vale do Rio Doce-

CVRD] 

PA 09000002869/2016, Fls. 365-367 

[CD-03, Pasta 4, SP-1] apresenta 

"Protocolo de Incorporação da 

FERTECO MINERAÇÃO S.A. pela 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE" 

datado de 13/08/2003. 

2003-

2004 

Alteamentos a montante e 

primeiro Plano de 

Contingência 

Tecnosolo / VALE S.A. +6,5 e +7m, até a cota 929,5m, altura de 

73,5m 

Ausência de regras operacionais até 2005, 

segundo apresentação da POTAMOS 

(conforme documentação constante do 

PA 00245/2004/041/2008 o 

encaminhamento oficial do Plano de 

Contingência somente ocorreu em 

30/11/2009 atendendo uma condicionante 

do licenciamento) 

 
2005 Formalização de processos 

para supressão de 

vegetação 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Informado no Ofício da VALE S.A., 

GAEPF 978/2008 

(PA00245/2004/041/2008, fls. 207-209) 

17/06/ 

2005 

Deliberação Normativa 

COPAM nº 87 

[classificação de 

barragens]. 

COPAM/SEMAD Consoante apresentado no EIA [PA 

00245/2004/050/2015, fl. 190] a 

Barragem I enquadra-se como barragem 

de contenção de rejeitos/resíduos - 

categoria de classe III [DN 87/2005] e, do 

ponto de vista geotécnico, como de 

grande porte. 

“A remoção do rejeito de minério de ferro, apresenta um ganho substancial, (..)” e “irá reduzir a 

altura da estrutura atual de barramento executada durante sua operação, podendo-se chegar a 

desativação total da mesma”]. “A Vale apresenta anualmente junto à SUPRAM, Relatório de 

Auditoria Técnica de Segurança conforme Art. 7º da DN 87/2005. ” [POTAMOS]. 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

2005 Projeto de novo extravasor 

[ombreira direita, cota 

929,5 – não encontrado]; 

Primeiros estudos para 

regras de operação 

Geoconsultoria S/C Ltda. 

contratada pela VALE 

S.A. 

Problemas detectados: elevação da 

poropressão e dos níveis piezométricos 

 
30/06/ 

2006 

Oficio NOBH nº 329/2006, 

solicita apresentação de 

licenciamento específico 

da B-1 

IEF/SEMAD Questão definida em reunião com FEAM 

de 29/09/2006, adequando FCEI 

conforme orientações e formalizando PA 

para requerer LOC da B-1 [informado no 

Ofício da VALE S.A., GAEPF 978/2008 

(PA 00245/2004/041/2008, fls. 207-209)] 

2006 Desenho VL28-DE-117; 

Especificação Construtiva - 

VL28-Es-02. Rev. 0. 

(Junho/2006); 

Relatório Técnico VL28-

RT-02. Rev. 0 

(Agosto/2006); 

Planilha de Quantidades - 

VL28-PQ-02. Rev. 0. 

(Dezembro/2006) 

Geoconsultoria S/C Ltda. Citados no RCA/PCA para o 9º 

(existente) e 10º (projetado) alteamentos 

da B-1 

07/11/ 

2006 

APEF nº 0021204 para 9º 

Alteamento da B-1 

IEF/SEMAD PA 00245/2004/041/20008, fl.194 

[13,18ha corte raso sem destoca - nativa e 

1,92ha outros; 1.221,04m3 lenha] 

2007 VALE S.A. assumiu as 

operações da Mina JGD, 

após ter comprado a MBR 

VALE S.A.  [Informação contida no RADA de 

abril/2014, BRANDT] 

30/04/ 

2007 

Autorização para 

constituição de 

Grupamento Mineiro 

931.344/05 

DNPM / ANM PA nº 00245/2004/041/2008, fl. 19-20 e 

195 e PA 00245/2004/050/2015, fl. 19 

(DOU Nº 82, Seção 1, Pg.402- 

Concessões 004.757/40 e 0007.307/56) 

07/05/ 

2007 

Vencimento APEF nº 

0021204. 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

[não foi localizada renovação...] 

29/05/ 

2007 

Formalização PA 00245/ 

2004/041/2008 [LOC] 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Atividades [Barragem de contenção de 

rejeitos/resíduos, Classe III]; 

9º alteamento feito em 2007 (cota 937) e 

10º e último projetado (cota 942 - altura 

de aprox. 76m; Vida útil da barragem até 

2009). 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

Ago/ 

2007 

Manual de Operação 

VL28-MA-01. Rev. 1 

[preliminar]; 

Relatório Técnico VL28-

RT-04- Rev. 1 [Carta de 

Risco, define níveis de 

segurança da 

instrumentação]; 

Relatório Técnico VL28-

RT-06- Rev. 1 [define 

periodicidade de leitura]. 

Geoconsultoria S/C Ltda. 

[Paulo Abrão] contratada 

pela VALE S.A. 

Embasaram o RCA/PCA para o 9º 

alteamento (existente) e 10º (projetado) 

[citados no PA 00245/2004/041/2008, fl. 

028; cópia não localizada] 

19/12/ 

2007 

Declaração de 

conformidade [tipo de 

atividade e local de 

instalação da 

BARRAGEM I] 

Prefeitura Municipal de 

Brumadinho/MG 

[PA nº 00245/2004/041/2008, fl. 18] 

2007-

2008 

9º Alteamento a montante VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

feito até cota 937, +7,5m [Histórico 

RCP/PCA 2007 e POTAMOS]. 

 
2008 Suposta revalidação do 

licenciamento ambiental da 

Mina CFJ (inclusive B-1) 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Informado no Ofício da VALE S.A., 

GAEPF 978/2008 (PA 

00245/2004/041/2008, fls. 207-209) 

Nov/ 

2008 

Laudo Técnico de 

segurança de barragens (B-

1) 

Pimenta de Ávila 

Consultoria 

Informado no Auto de Fiscalização nº 

521/09, de 26/02/2009 

(00245/2004/041/2008, fls. 217-218V): 

protocolado na SUPRAM-CM nº 

RI46781/? [Laudo não localizado no PA] 

2008-

2009 

Paralisação temporária da 

ITM 4 (ROM de JGD), que 

manteve apenas a etapa de 

britagem primária, sendo o 

restante do tratamento 

realizado na ITM UMD 

CFJ 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

[PA 00245/2004/050/2015] 

26/02/ 

2009 

Auto de Fiscalização nº 

000521/09 [COPAM e 

IEF-APEF] e Ofício nº 267 

SUPRAM CENTRAL-

SISEMA, de 03/03/2009. 

SEMAD Solicitam revalidação da APEF nº 

0021204, vencida em 07/05/2007 

[considerando necessidade de supressão 

para o 9º e 10º alteamentos] 

22/05/ 

2009 

PARECER ÚNICO 

145/2009 (LOC específica 

da B-1) 

SUPRAM-CM/SEMAD PA 00245/2004/041/2008, fls. 220-239; 

Arquivo digital [CD-07, Pasta 3] 

20/07/ 

2009 

Certificado de LOC nº 

143/2009 (4 anos) 

COPAM/SEMAD PA 00245/2004/041/20008, fl. 244; 

Arquivo digital [CD-07, Pasta 3]. 
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DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

30/11/ 

2009 

"Plano de Contingência do 

Sistema de Contenção de 

Rejeitos da Mina Córrego 

do Feijão" [atendimento à 

Condicionante 02 da LOC 

143/2009] 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

PA 00245/2004/041/20008, fl. 316 [foi 

anexada cópia de "Plano de 

Contingências Internas de Barragens", 

elaborado pela DIFL/VALE S.A. (Rev. 2 

de 26/11/2009, fls. 317-382)  

Plano encaminhado pelo Ofício GAMAL 400/09 – contendo: e contendo terminologias, 

competências internas e contatos telefônicos de funcionários e outros, relacionados a 

atividades/locais de responsabilidade da VALE S.A., inclusive a B-1 (fl. 343), apresentando como 

contatos externos a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, exclusivamente para 

emergências de nível 3 (catástrofe inevitável). Projetista a ser contatado (emergências nível 1 na B1, 

B6 e outras): Paulo Abrão - Geoconsultoria S/C Ltda.] 

Mai 

/2010 

Plano de Lavra de Rejeitos 

da Barragem I e VI 

VALE S.A.  - equipe 

Geotecnia e 

Hidrogeologia Ferrosos 

Sul - GAGHL 

Referenciado no EIA/PCA [PA 

00245/2004/050/2015, fl. 555] 

29/09/ 

2010 

Formalização do PA nº 

00245/2004/046/2010 

[Histórico do PU 48/2018] 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Visando Revalidação da Licença de 

Operação da Mina de Córrego do Feijão, 

contemplando, entre a lavra e outras 

atividades, a barragem de contenção de 

rejeitos/resíduos 

16/06/ 

2011 

PARECER ÚNICO Nº 

046/2011 (Revalidação de 

LO) 

SUPRAM-CM/SEMAD PA 00245/2004/046/2010 - Arquivo 

digital [CD-07, Pasta 4] - ATIVIDADES 

OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN 

COPAM 74/04): Barragem de contenção 

de rejeitos / resíduos (CÓDIGO: A-05-

03-7; CLASSE 6), entre outras. 

Passaram a fazer parte do processo de 

revalidação (entre outras licenças) o 

Certificado LOC nº 143/2009, válido até 

20/07/2013 [PA 00245/2004/041/2008 - 

Barragem I] – algumas condicionantes 

específicas relativas às barragens B-1 e B-

6, mesmo não tendo sido atendidas, não 

foram objeto de infração e nem 

impeditivas para a continuidade do 

processo. 

16/08/ 

2011 

Emissão do Certificado LO 

nº 211/2011 com validade 

de 6 anos 

COPAM/SEMAD PA 00245/2004/046/2010 - Arquivo 

digital [CD-07, Pasta 4]. 

2013- 10º Alteamento (último) a 

montante 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

+5m, feito até cota 942, altura máxima de 

87m, comprimento de crista 700m, 

volume estimado: 12.7Mm3 [POTAMOS 

– fora de operação em jun./2014]. 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

Ago/ 

2014 

Novos estudos ambientais 

para continuidade de 

operações de CFJ e JGD 

[EIA/PCA-RIMA e PUP] 

Nicho Engenheiros 

Consultores Ltda. [Sérgio 

Augusto da Silva Roman, 

Paulo Roberto Silvino, 

Fernanda Lira Santiago e 

outros] 

PA 00245/2004/050/2015, fls. 027-1166 

[anexo Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA - fls. 1167 a 1285]; PUP no PA 

APEF 5360/2015, Fls. 043-472 [VALE 

S.A. e MBR, incluindo Projeto de 

Recuperação de Finos da Barragem de 

Rejeitos I e IV] 

Dez/ 

2014 

Nova expectativa de 

operação/final da vida útil 

[final do recebimento de 

rejeitos] da Barragem I 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

APEF nº 5360/2015, fls. 55V-56V; 63V-

64 e 309V – PUP [com descrição de 

funcionalidades das barragens B-I e B-VI 

e descrição do Projeto de Recuperação de 

Finos da VALE S.A.] 

13/07/ 

2015 

Formalização do PA 

00245/2004/050/2015 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Segundo a VALE S.A. (Ofício GARAL 

535/2015, fl.15, de 03/08/2015), trata-se 

do mesmo projeto já apresentado em 

nome da MBR S.A. (empresa que detém 

a titularidade da Mina da Jangada junto ao 

DNPM e é controlada pela VALE S.A.), 

no PA nº 00118/2000/030/2013 e 

Processo de APEF 16584/2013 (não 

apresentados à perícia). 

10/07/ 

2015 

Formalização do PA APEF 

5360/2015 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Visando autorização do IEF para 

intervenções na vegetação natural e/ou 

APP necessárias ao 9º e 10º alteamento da 

Barragem I. 

21/11/ 

2015 

Manifestação favorável à 

LP+LI no que tange ao seu 

impacto sobre os bens 

culturais 

Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais 

- IEPHA 

PA 00245/2004/050/2015, fl. 1314 

2016 Expectativa de operação/ 

final da vida útil da cava da 

Mina CFJ [exaustão 

prevista durante o ano de 

2016 – cava JGD licenciada 

até 2017(..)] 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

EIA-PCA [PA 00245-2004-050-2015, 

fls. 052V e 195V], PUP [APEF nº 

5360/2015, fl. 309V] 

Jun./ 

2016 

Final da disposição de 

rejeitos na Barragem I  

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

[POTAMOS] 

10/01/ 

2017 

DELIBERAÇÃO.GCPPD

ES nº 01/17 

Secretaria de Estado de 

Fazenda - SEF/MG 

PA 00245/2004/050/2015, fl. 1315; 

Encaminhamento de processos da VALE 

S.A., inclusive o 00245/2004/050/2015 e 

118/2000/030/2013, para a 

SUPPRI/SEMAD 

26-

27/04/ 

2017 

Vistorias ao 

empreendimento em 

licenciamento (LP+LI, CFJ 

e JGD): Relatórios de 

Vistoria nº 0466806/2017 e 

nº 466528/2017 

FEAM/SEMAD PA 00245/2004/050/2015, fls. 1316-

1321; 

PA 00118/2000/030/2013, fls. 2208-2213 

[Arquivo digital, CD-07, Pasta 2] 

“Não estava sendo feito nenhum tipo de lançamento de rejeito” na B-1 a cerca de 8 meses, com água 

sobrenadante e pequena praia, e nem na BVI; projeto de recuperação de finos prevendo envio dos 

rejeitos “para reprocessamento na UTM (usina de tratamento de minérios a seco e/ou úmido) “flex” 

ou ITMS. ” (grifo nosso). 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

08/05/ 

2017 

OF.SUPPRI.SURAM. 

SEMAD.SISEMA 

n.17/2017 

SUPPRI/SEMAD PA 00245/2004/050/2015, fls. 1322-1323 

- Requerimento de informações 

complementares 

01/06/ 

2017 

Declaração de 

conformidade da atividade 

e local 

Prefeitura Municipal de 

Brumadinho-MG 

PA 00245/2004/050/2015, fl. 1672 

07/06/ 

2017 

Audiência Pública em 

Brumadinho/MG 

SUPPRI/SEMAD Material apresentado em mídia [CDs 04, 

05, 06, 08 e parte (1 pasta) no 07] 

16/08/ 

2017 

Validade do Certificado 

LO nº 211/2011 

SEMAD [PA 00245/2004/046/2010, PU48/2018] 

Validade prorrogada até 18/08/2018 

(benefício) e proposta de substituição da 

rede de monitoramento protocolada em 

22/11/2017. 

27-28 e 

29/9/ 

2017 

Vistorias a cavidades e 

áreas de compensação 

[Autos de Fiscalização nº 

25769, nº25768] 

FEAM e IEF/SEMAD PA 00245/2004/050/2015, 2744-2746 e 

2985-2986; 

PA 00118/2000/030/2013, fls. 3196-

3197V; cavidade MJ-0004 com danos 

13/11/ 

2017 

Auto de Infração nº 

142026/2017 

SGRAI/SEMAD PA 00245/2004/050/2015, fl. 2747 - 

vinculado a Auto de Fiscalização nº 

25768/2017, de 06/11/2017; "Criar 

condições favoráveis à ocorrência de 

incêndios florestais em áreas 

consideradas críticas, como margens de 

rodovias e ferrovias, APP, reserva legal, 

proximidades de construção e seu 

entorno." 

01/03/ 

2018 

Auto de Infração nº 

87720/2018 

SGRAI/SEMAD [CD-07, pasta 5] - "Descumprir a 

condicionante nº 11 da LO nº 211/2011". 

Executar o Programa de Automonitoramento da qualidade da água, do lançamento de efluentes, da 

qualidade do ar e de ruído ambiental, todos conforme disposto no Anexo II do PU nº 046/2011 

06/03/ 

2018 

Passou a vigorar a 

Deliberação Normativa 

COPAM nº 217, de 

06/12/2017 

COPAM/SEMAD Revogou a DN 74/2004 [critérios para 

enquadramento de empreendimentos em 

processos de licenciamento] 

08/03/ 

2018 

PARECER ÚNICO Nº 

48/2018 

SUPRAM-CM/SEMAD Alteração de condicionantes do 

PARECER ÚNICO Nº 046/2011 [11 – 

monitoramento ambiental]; Arquivo 

digital [CD-07, Pasta 4]. 

19/03/ 

2018 

Ofício 

SUPPRI.SURAM.SEMAD

. SISEMA nº 49/2018 [PA 

00245/2004/050/2015, fls. 

2833-2843] 

SUPPRI/SEMAD Encaminha ao IBAMA informações 

complementares e posicionamento 

favorável do OEMA-MG para 

intervenções em Mata Atlântica. 

Relatório Técnico SUPPRI nº 04/2017 e Decisões relativas à 12ª Reunião Extraordinária da Câmara 

de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas – CPB/COPAM. 

26/03/ 

2018 

Protocolo de Ofício da 

VALE S.A. - BH/MG 

094/2018 (reorientação do 

processo) 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

PA 00245/2004/050/2015, fl. 2878 - 

Solicita reorientação do processo de 

licenciamento para LAC 1 (LP+LI+LO) - 

e que seja analisado nos moldes da nova 

DN COPAM nº 217/2017, art.8º, §6º. 
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Tabela 1 

DATA Evento Responsável Observações / Ilustração 

30/03/ 

2018 

RELATÓRIO TÉCNICO 

SUPPRI nº 14/2018 

SUPPRI/SEMAD 00245/2004/050/2015, fls. 2879-2880 - 

Favorável à reorientação do processo 

[regularização por LAC-1, "apesar dos 

critérios locacionais" e demais 

impeditivos] 

26/06/ 

2018 

OF. SEMAD.SUPPRI nº 

130/2018 à VALE S.A. 

SUPPRI/SEMAD 00245/2004/050/2015, fls. 2886-2886V. 

Solicita documentos essenciais à VALE 

S.A. para a reorientação do processo pela 

DN COPAM nº 217/2017. Contudo o 

parecer favorável já havia sido emitido 

quase 3 meses antes. 

16/07/ 

2018 

Ofício VALE S.A./Estudos 

Ambientais 117/2018 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

00245/2004/050/2015, fls. 2889 a 2957 - 

Encaminha Estudo referente a Critérios 

Locacionais para a reorientação do 

processo (DN 217/2017), também já após 

a emissão do parecer favorável da 

SUPPRI 

16/08/ 

2018 

Validade da renovação do 

Certificado LO nº 

211/2011 

SEMAD [PA 00245/2004/046/2010] 

12/11/ 

2018 

Ofícios Estudos 

Ambientais 215 e 220/2018 

– informações 

complementares aos 

requerimentos da VALE 

S.A. e MBR (reorientação 

do processo) 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

Apresenta documentação completa, 

formalizando requerimento de 

reorientação do PA 

00245/2004/050/2015, fls. 3133-3173, 

após a emissão do parecer favorável da 

SUPPRI [consoante informado pela 

SUPPRI à fl. 2986, foram apresentados 

anteriormente os FCEs S131631/2018 

(PA 00245/2004/2004/050/2015) e 

S131637 (PA 00118/2000/030/2013), 

ambos de 23/07/2018. Contudo, tais FCEs 

não foram localizados no PA]. 

14/11/ 

2018 

Autos de Fiscalização nº 
113874/2018 e nº 

113884/2018 

FEAM/SEMAD [CD-07-Pasta 5] - condicionantes do 

licenciamento, a pedido do MP – Autos 

de Fiscalização de 22/11/2018 informam 

a situação das barragens I e VI, entre 

outras: 

Relato: (..) “A Barragem I, (..) única que recebia rejeitos do tratamento de minério a úmido, estava 

com a operação paralisada, devido a mudanças na operação da Mina. A barragem encontrava-se seca, 

a Tulipa estava seca, e, segundo informado, quando havia acúmulo de água de chuva, esta era 

bombeada até a Tulipa para ser drenada. Dentro da barragem havia vegetação gramínea, e foi 

verificado que algumas estruturas de ferro da antiga alimentação por mangotes estavam no local, 

porém sem uso e sem tubulação acopladas. Havia obras de restauração nas escadas de drenagem 

externas da barragem, para manutenção e reparo de trincas e rachaduras, segundo informado. A 

barragem mantém os monitoramentos geotécnicos, todos os aparelhos de monitoramento e 

piezômetros continuam instalados operando e passa por auditorias periódicas, conforme informado. 

(..)” 

20/11/ 

2018 

PARECER ÚNICO Nº 

0786757/2018 

SUPPRI/SEMAD PA 00245/2004/050/2015, fls. 3315-3370 

- Favorável à concessão de LP 

(regularização) + LI (6 anos) + LO (10 

anos), com condicionantes. 
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Tabela 1 
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20/11/ 

2018 

PARECER ÚNICO Nº 

0786382/2018 

SUPPRI/SEMAD PA 00118/2000/030/2013 – Favorável à 

concessão de LP (regularização) + LI (6 

anos) + LO (10 anos), com 

condicionantes. 

23/11/ 

2018 

Ofício 

IEF.PESRM.SISEMA n. 

56/18 à SUPPRI 

Órgão Gestor do PESRM 

(IEF/SEMAD) 

PA 00245/2004/050/2015, fl. 3383 - 

Anuência com condicionantes 

30/11/ 

2018 

36ª Reunião Ordinária da 

Câmera de Atividades 

Minerárias- CMI 

COPAM/SEMAD Pedidos de vistas aos PAs 

00245/2004/050/2015 [fls. 3411] e 

00118/2000/030/2013 por representantes 

do FONASC-CBH, IBRAM e 

SINDIEXTRA 

30/11/ 

2018 

Ofícios do Fórum Nacional 

da Sociedade Civil nos 

Comitês de Bacias 

Hidrográficas – 

FONASC.CBH 

Sociedade Civil Requer e justifica retirada de pauta do 

licenciamento pleiteado no PA 

00245/2004/050/2015 [fls. 3414-3416V] 

da 36ª Reunião da CMI [recebidos na 

SUPPRI em 19/12/2018 – fl. 3413] 

04/12/ 

2018 

Ofício da Associação 

Comunitária Jangada à 

SEMAD e COPAM 

[protocolado em 

12/12/2018] 

Sociedade Civil Manifestação contrária à reorientação dos 

PAs. PA 00245/2004/050/2015, fls. 

3695-3699. 

06/12/ 

2018 

PARECER da 

FONASC.CBH, após 

vistas ao PA, dirigido à 

CMI 

Sociedade Civil Indica irregularidades e declara voto pelo 

indeferimento caso o licenciamento não 

seja retirado de pauta pela CMI 

[Reiterado por Ofício de 11/12/2018] 

11/12/ 

2018 

37ª Reunião Ordinária da 

Câmera de Atividades 

Minerárias 

COPAM/SEMAD Decide pela concessão de LAC-1, com 

condicionantes 

[PA00245/2004/050/2015, fl. 3454] 

13/12/ 

2018 

Certificado LP+LI+LO Nº 

007/2018 para o projeto de 

continuidade de JGD e CFJ 

COPAM/SEMAD Licença assinada pelo Superintendente de 

Projetos Prioritários [Rodrigo Ribas]. 

Cópia do Certificado não se encontra 

apensada aos autos. 

10/01/ 

2019 

Ofício da Associação 

Comunitária Jangada à 

SEMAD e COPAM 

[protocolado em 

21/01/2019] 

Sociedade Civil Apresenta recurso contra decisão da CMI 

que concedeu a Licença relativa ao PA 

00245/2004/050/2015, fls. 3715-3754. 

22/01/ 

2019 

Ofício 

SUPPRI.SEMAD.SISEM

A Nº 023/2019 à 

Associação Comunitária 

Jangada 

SUPPRI/SEMAD Conclui pelo indeferimento dos pedidos 

apresentados pela Associação para que 

não houvesse a reorientação do processo 

para LAC-1[fls. 3707-3710]. 

25/01/ 

2019 

Rompimento da Barragem 

I 

VALE S.A.  - Mina 

Córrego do Feijão 

(-) 

Observação: As linhas destacadas em tom mais escuro referem-se a atos/eventos na esfera/âmbito 

administrativo do Órgão Estadual de Meio Ambiente.  
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III.4. – Caracterização dos rejeitos depositados na Barragem I e projeto de recuperação 

de finos 

No Processo Administrativo nº 00245/2004/050/2015, fl. 50 e EIA/PCA e RIMA 

apresentados pela VALE S.A.  [CD-01 e CD-02] foi contemplada, entre a ampliação da vida 

útil da cava da mina CFJ e outras atividades, a lavra/dragagem do material depositado na 

Barragem I (e VI), caracterizado como passível de exploração econômica pelo alto teor de ferro 

ainda contido nos rejeitos [“Projeto de Recuperação de Finos” - elaborado pela equipe Vale de 

Geotecnia e Hidrogeologia Ferrosos Sul. O projeto que abrange a recuperação de finos 

propriamente dito, rejeitoduto e a disposição do rejeito na cava de Córrego do Feijão foi 

desenvolvido pela VOGBR]. 

Embora no escopo do licenciamento tanto a Barragem I quanto a VI são citadas 

dentro da proposta de recuperação de finos dos rejeitos depositados, o projeto apresentado no 

EIA restringe-se apenas à Barragem I não tendo sido encontrada qualquer informação sobre as 

condições da Barragem VI e seu conteúdo no que diz respeito ao possível aproveitamento do 

material nela depositado. Quanto a isso é importante ressaltar que, pelo que consta à fl. 267V 

(pg. 482 do EIA), apenas a Barragem I possuía outorga de direito de uso de águas públicas 

estaduais para a “disposição de rejeitos” (PA COPAM n° 0011903/2008) enquanto a Barragem 

VI possui outorga para “contenção de sedimentos” (PA COPAM 0011905/2008), muito embora 

o EIA declare que B-VI recebia “descargas eventuais de rejeitos durante manutenção das 

tubulações da Barragem I” (fl. 060). Neste contexto, a empresa VALE S.A. e o Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas – IGAM podem ser consultados para verificar se tais descargas 

efetivamente ocorreram e se os termos da outorga e licenciamento específicos da B-VI o 

permitiam. 

Quanto à Barragem I também são necessários maiores esclarecimentos sobre o 

projeto de recuperação de finos já que no EIA é apresentada apenas uma breve descrição 

simplificada. Neste estudo e nas informações complementares é citada a existência de um 

projeto desenvolvido pela empresa VOGBR (fls. 050 e 1658), mas o mesmo não foi encontrado 

na documentação do processo. Assim sendo, muitos pontos carecem de mais informações que 

vão desde os detalhes operacionais e questões de segurança até dados sobre o seu 

descomissionamento total e conformação final da área. 

Salienta-se a falta de clareza quanto às condições de segurança da Barragem I 

para a operação de recuperação onde o EIA apenas informa que a “Vale apresenta anualmente 
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junto à SUPRAM, Relatório de Auditoria Técnica de Segurança” (fls. 190) e que a “estrutura, 

na situação atual se encontra em condições adequadas de segurança tanto do ponto de vista das 

estruturas hidráulicas e da estabilidade física do maciço” (fls. 192), o que foi acatado pela 

SUPPRI, mesmo não sendo observados na documentação analisada quaisquer 

projetos/relatórios que demonstrassem tal condição. Dados técnicos sobre o assunto foram 

encontrados somente no que diz respeito às condições de estabilidade da “vala de drenagem”, 

que seria aberta na praia do rejeito, em uma declaração de estabilidade constante do Anexo XIV 

das informações complementares (fls. 1658), além de recomendações simplificadas para a 

operação de dragagem relacionadas à distância do maciço, declividade da praia e sistema de 

drenagem durante a operação de recuperação de finos. 

Outro aspecto com poucas informações encontradas no licenciamento diz 

respeito ao dimensionamento do que efetivamente será recuperado e a quantidade de rejeitos 

que será finalmente disposta na Cava CFJ após o processamento. Neste sentido, na seção “3” 

do EIA destinada à caracterização do empreendimento, a descrição apresenta apenas dados 

simplificados extraídos de uma dissertação de mestrado que se referem à sondagem e 

caracterização de rejeitos da Barragem I, sem informar a cubagem total do material e nem 

mesmo a profundidade dos furos de sondagem realizados (fls. 190V-192). Dados volumétricos 

estimados do material a ser lavrado foram encontrados somente na subseção “9.1.8.8.7”, 

destinada à descrição do Programa de Controle relacionado à recuperação dos rejeitos (fl. 

555V), mesmo assim sem informar o volume do que efetivamente será recuperado e o que 

deverá seguir para disposição final na Cava CFJ. Adicionalmente afirma somente que a lavra 

do rejeito “irá reduzir a altura da estrutura atual de barramento, podendo-se chegar a desativação 

total da mesma” (fls. 190 e 555) dando o entendimento de que esta não é uma condição 

garantida, mesmo tendo sido apresentado no projeto conceitual de descomissionamento das 

estruturas geotécnicas, a completa retirada da Barragem I e a reconstituição da condição original 

da área (fls. 1369 a 1371). 

Quanto à caracterização dos rejeitos dispostos na Barragem I, em consulta à 

referida dissertação no arquivo disponibilizado no site da Universidade Federal de Ouro Preto, 

verificou-se que o trabalho apresenta dados de caracterização química, granulométrica e 

mineralógica dos rejeitos com enfoque apenas na viabilidade de seu aproveitamento econômico 

e não no seu comportamento geotécnico. A despeito disso, a dissertação menciona na página 
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56 a existência de estudos com “objetivo geotécnico”, realizado em anos anteriores, e que 

também envolveram a caracterização dos rejeitos a partir de “furos de sondagem SPT na 

barragem I”. Contudo os dados e resultados detalhados destes estudos ou de qualquer outro com 

enfoque geotécnico não foram localizados na documentação do licenciamento. A única 

referência encontrada sobre este ponto no EIA é apresentada na subseção “3.7” relativa ao 

Projeto de Disposição de Estéril e Rejeitos na Cava CFJ (fl.183V), onde se afirma que “o 

comportamento geotécnico do depósito de rejeitos” na cava será influenciado “por sua forma 

de deposição (subaquática) ” e que “sua composição essencialmente arenosa e sua condição 

saturada e fofa representam importantes condicionantes para a ocorrência de fenômenos 

cisalhamento não drenada”. Informa ainda que neste contexto foram atribuídos os seguintes 

parâmetros “adotados com base em resultados de ensaios prévios (preliminares) e na 

experiência com materiais semelhantes”: 

 

“- Resistência não drenada: c = 0,25 σ’v0 e φ = 0” 

 

Dessa maneira, o EIA reproduziu os dados da referida dissertação em linhas 

gerais para efeito de beneficiamento do material, indicando que as amostras analisadas possuem 

as seguintes características: 91,79% das partículas com granulometria inferior a 0,150mm e 

58,81% inferior a 0,045mm; teores médios de 48,08% de Fe, 20,58% de SiO2, 3,16% de Al2O3; 

minerais de ferro representados por hematita, martita, magnetita e goethita; minerais de ganga 

representados por quartzo, gibbsita e caulinita; melhor concentrado obtido por separação 

magnética com teor de Fe de 67,54%, SiO2 de 1,5% para uma recuperação de massa de 68%. 

Sobre a Barragem VI os dados são ainda mais obscuros, pois existem 

divergências nas informações apresentadas. Enquanto o EIA indica que haverá “lavra 

(dragagem) ” de rejeitos na referida Barragem (fls. 190) e as informações complementares 

falam em “desassoreamento do reservatório” sem “remoção de maciço” (fls. 1345), o projeto 

de descomissionamento prevê “desmontar parcialmente o maciço, até a cota de sedimentação”, 

aterrar, revegetar e adequar/implantar sistema de drenagem superficial (fls. 1371 a 1372). Para 

qualquer uma das opções adotadas, deveriam ser apresentados os projetos com informações 

claras sobre sua operacionalização e segurança, o que aparentemente não aconteceu dentro do 

processo. 

Adicionalmente, salienta-se ainda a necessidade de maiores informações sobre 

o beneficiamento do material nas instalações do empreendimento, detalhando-se o tipo de 
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processamento que será realizado e a capacidade instalada diante da demanda de produção. No 

EIA consta apenas que os processos de beneficiamento indicados pelos estudos mineralógicos 

do rejeito seriam de concentração magnética e ciclonagem (fls. 191). 

 

III.5. – Sistemas de Monitoramento da Barragem 1 

No processo de licenciamento foram encontradas informações sobre o 

monitoramento geotécnico da Barragem I indicando que a empresa já dispunha de protocolo de 

auscultação da estrutura que envolvia inspeções visuais e instrumentação para 

acompanhamento de suas condições de estabilidade. 

Neste contexto, à fl. 060 é exposto no EIA datado do ano de 2014, que “o 

monitoramento da Barragem I é feito por instrumentos de auscultação como piezômetros, 

indicadores de nível de água, drenos, medidores de vazão em pontos de saída de drenagem, 

régua, pluviômetro, marcos superficiais e inclinômetros” e que se tratava de um “sistema de 

instrumentação adequado para monitorar todo seu comportamento geomecânico e hidrológico”. 

Na sequência do estudo, na seção de descrição do Subprograma de Monitoramento Geotécnico 

da Barragem I e VI (9.1.8.8), constante das fls. 551V a 556, o processo de auscultação no 

contexto geral das barragens é descrito como devendo “incorporar um plano de monitoramento 

que compreenda toda a vida útil da estrutura e os seguintes procedimentos: 

 Projeto de instrumentação em seções representativas da barragem; 

 Fixação dos valores de alerta e de controle para todos os instrumentos instalados; 

 Plano de operação da instrumentação, abrangendo frequências das leituras nas 

diversas fases da obra e durante possíveis eventos excepcionais; 

 Planos de observações visuais e inspeções in situ; e 

 Plano de análise e interpretação do comportamento da obra com bases nos 

resultados obtidos a partir da instrumentação e das inspeções visuais. ” 
 

Na continuidade do referido Subprograma a instrumentação instalada na 

Barragem I até então, é apresentada na “Tabela 214” reproduzida a seguir: 
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Figura 59. Instrumentação instalada na Barragem I, consoante informado no EIA/RIMA [“Tabela 214”]. 

 

Nesta tabela chama-se atenção para duas observações indicativas de que poderia 

haver problemas no monitoramento da barragem: uma relativa aos piezômetros que, sem 

especificar quais e/ou quantos, informa sobre a suspeita de não estarem funcionando 

corretamente e/ou danificados, e outra relativa aos drenos informando que vários deles estavam 

secos. Salienta-se ainda que, em análise do documento disponibilizado à perícia que descrevia 

o “Programa de Monitoramento da Barragem I” no âmbito do processo de licenciamento da 

estrutura obtido em 2009 (PA COPAM 00245/2004/041/2008), a mesma tabela é apresentada 

já com a informação referente aos drenos secos, mas sem a observação relativa aos piezômetros 

danificados. 

Juntamente com a descrição da instrumentação instalada na barragem, o EIA 

define os parâmetros que devem ser observados no monitoramento para prevenir a ruptura da 

estrutura, seja por galgamento ou por cisalhamento. Dessa forma, determina que o Nível de 

Água (N.A.) do reservatório se mantenha sempre com mais de 1 m (um metro) abaixo da crista, 

que os demais indicadores se mantenham nos níveis definidos nas análises de estabilidade para 

um Fator de Segurança (FS) igual ou acima de 1,5 e que os drenos exibam vazões constantes e 

compatíveis com a situação pluviométrica do momento. Afirma também que os instrumentos 

instalados devem ser objeto de “inspeção continuada, para reparo onde requerido, identificação 
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adequada e serem lidos de acordo com a frequência já definida nos projetos anteriores”. Quanto 

a isso informa que a frequência de medições e os níveis de segurança “devem ser seguidos de 

acordo com relatórios emitidos pela Geoconsultoria (níveis de segurança da instrumentação – 

Carta de Risco da Barragem I – Relatório No. VL28-RT-04-Ver. 1, de 22/8/07) e Relatório No. 

VL28-RT-06-VER. 1, de 22/8/07 – Periodicidade de leituras dos instrumentos”. 

Tais relatórios emitidos pela “Geoconsultoria” não foram encontrados dentro da 

documentação do licenciamento, contudo dentro do Subprograma supramencionado, são 

apresentados os níveis de segurança definidos “de acordo com critérios e conceitos da 

Geoconsultoria (2007)”. Segundo apresentado, estes níveis “são valores medidos na 

instrumentação das barragens que colocam em risco a estabilidade das mesmas e exigem ações 

preventivas ou corretivas” considerando-se 3 níveis, quais sejam: Atenção, Alerta e 

Emergência. Para cada um dos níveis são apresentados os valores de referência para 

enquadramento em cada situação e as ações que devem ser adotadas, sendo que para o nível de 

“Emergência” determina-se que devem ser adotadas as “ações emergenciais de acordo com o 

Plano de Emergência”. O Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) 

da Barragem I, onde são detalhados os procedimentos preventivos e corretivos que devem ser 

adotados em relação a possíveis situações de emergência, foi disponibilizado no Anexo XII das 

Informações Complementares, conforme disposto na fl. 1703V do processo analisado. 

Adicionalmente o EIA apresenta os programas de manutenção das Barragens I e 

VI e de avaliação de segurança e auditorias que, juntamente com o PAEBM, definem as ações 

de manutenção que devem ser realizadas periodicamente e ainda a necessidade das inspeções 

mensais e anuais com os seus respectivos relatórios. Neste sentido, destacam-se a seguir as 

medidas de controle da Barragem I com recomendações propostas no EIA para a situação da 

estrutura à época (fl. 554V): 

 “Manter a entrada da torre do vertedouro limpa e desobstruída e instalar tela de 

proteção em todas as torres; 

 Executar a limpeza das canaletas de drenagem superficial que se encontram 

assoreadas em algumas bermas; 

 Executar a retirada de formigueiros no talude de jusante; 

 Manter a região do pé da barragem limpa; 

 Dar continuidade às leituras e análises dos tubos de saída da drenagem interna; 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

71 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 

 Dar continuidade às leituras e análises periódicas dos piezômetros, em associação 

com a carta de risco; 

 Implantar processo formal de entrega da barragem sempre que houver mudança de 

engenheiro responsável (EOR) e que este novo engenheiro esteja ciente das 

condições da estrutura recebida; 

 Emitir mensalmente Relatório de Avaliação da Segurança da Barragem, assinado 

por profissional responsável pela barragem, contendo no mínimo o parecer do 

profissional, a consolidação mensal da instrumentação, o resultado da inspeção de 

campo, as deteriorações e violações do Manual de Operação encontradas, 

responsabilidades e prazos para execução das não conformidades ” (grifo nosso). 
 

Salienta-se que não foram observadas no âmbito do processo de licenciamento, 

quaisquer informações relativas ao posterior cumprimento ou descumprimento das referidas 

recomendações. 

Continuando a análise da documentação do licenciamento, constam ainda 

informações sobre a existência de um “Programa de Monitoramento Sismográfico” da área do 

empreendimento para acompanhamento dos níveis de vibração e pressão acústica decorrente 

das atividades minerárias, principalmente no que diz respeito aos desmontes realizados a partir 

de detonações com explosivos, utilizando metodologia baseada nos parâmetros estabelecidos 

pela Norma ABNT-NBR 9653:2005. Dessa forma, são apresentados na subseção “5.1.10. 

Caracterização da Vibração e Pressão Acústica” do EIA (fls. 257V a 260), os resultados do 

monitoramento realizado por 3 estações sismográficas localizadas em pontos nas comunidades 

de entorno das minas Jangada e Córrego do Feijão (PV-5, PV-6 e PV-7). Neste contexto, os 

resultados apresentados se restringem ao impacto das vibrações nas comunidades monitoradas 

sem indicar os seus possíveis efeitos nas instalações do empreendimento, tal como a Barragem 

I. Quanto às referidas estações o EIA afirma que no período de Janeiro de 2012 a Novembro de 

2013 “as vibrações decorrentes das detonações com uso de explosivos na mina Jangada não 

foram suficientes para disparar os sismógrafos”, inferindo-se, portanto que “os riscos de 

ocorrência de danos induzidos por vibrações do terreno são reduzidos”. O limite mínimo de 

detecção programado nos referidos sismógrafos é da ordem de 0,500 mm/s (cinco décimos de 

milímetro por segundo) de velocidade de vibração de partícula de pico. A seguir reproduz-se o 

Quadro 26 da subseção 5.1.10.1 com informações das estações nas comunidades: 
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Figura 60. Localização de pontos onde teria sido realizado o monitoramento sismográfico, consoante 

informado no EIA/RIMA [Quadro 26]. 

 

Na seção 9.1.6 do EIA (fls. 534V a 535V), destinada à apresentação do 

“Programa de Monitoramento Sismográfico”, é recomendada a continuidade do programa 

durante toda a vida útil do empreendimento, sem acrescentar maiores informações, além 

daquelas já expostas no parágrafo anterior. Contudo, em documento intitulado “Programas de 

Monitoramentos Ambientais GAPs Jangada e Feijão 2018” constante às fls. 3161 a 3171 do 

processo de licenciamento, há a descrição de um “Programa de Monitoramento de Sismografia 

(Vibração) ” diverso do primeiro, onde a VALE S.A. declara que realiza “medições 

sismográficas com estações automáticas que possuem sismógrafos de engenharia que 

monitoram 24 horas por dia”. Neste documento descreve-se que o sistema de monitoramento 

“otimiza a transmissão de dados, com envio via e-mail para os responsáveis técnicos do Centro 

de Controle Ambiental, os quais por meio das análises, diferenciam os tipos de vibrações e 

variações de frequências das ondas sismográficas e suas fontes geradoras”. Além disso, 

comunica que a “rede de monitoramento automática de sismografia proposta, conta com 35 

estações fixas e abrange toda a AID dos empreendimentos, inclusive as estruturas de Jangada e 

Feijão, subsidiando os relatórios de reporte sismográfico”. Na sequência apresenta um quadro 

com a relação de 6 pontos de estações sismográficas que inclui a Barragem I, conforme 

reproduzido a seguir: 
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Figura 61. Localização dos pontos onde foi proposta a continuidade do monitoramento sismográfico, 

consoante informado no EIA/RIMA [Quadro 8]. 

 

A despeito da suposta existência de uma estação sismográfica fixa em ponto 

situado na Barragem I (PV17), não foi localizada na documentação qualquer informação sobre 

o impacto ou detecção de possíveis vibrações e suas implicações na estabilidade da estrutura 

monitorada. Tais questões são especialmente relevantes na avaliação do risco potencial da 

ocorrência de eventos que ajam como gatilhos para a liquefação do rejeito armazenado. 

Além destes dados, na documentação também foram localizadas diversas 

referências sobre o uso de sismografia aplicada nos estudos espeleológicos das cavidades 

existentes na região e que também podem ser de interesse para a avaliação da Barragem I, 

principalmente no que diz respeito às cavidades MJ-09 e MJ-10 que estão situadas entre a Cava 

CFJ e a referida barragem. No EIA, e em outros estudos contemporâneos, as informações 

sismográficas apresentadas indicam que não foram detectadas vibrações acima do limite de 

detecção dos equipamentos, muito embora seja informado que na época (2014) não ocorriam 

detonações na cava CFJ e que as vibrações se restringiam às decorrentes das movimentações 

de maquinário na PDE Sul. 

Importante ressaltar que o projeto apresentado para o empreendimento 

contempla a continuidade das atividades de lavra em CFJ e, portanto, a continuidade das 

detonações “conforme estabelecido no plano de fogo da Mina da Jangada e de Córrego do 

Feijão”, segundo consta no RIMA (fl. 1272V). Neste sentido, destacam-se as informações 

obtidas no documento “Avaliação de Impacto e Plano de Monitoramento Espeleológico” 

apresentado pela VALE S.A. em novembro de 2018 às fls. 3027 a 3081, que estabelece a 
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necessidade do monitoramento de vibrações “realizado imediatamente após a emissão da 

licença ambiental” por “um período indeterminado para as cavidades MJ_0009 e MJ_0010”. 

Além disso o referido documento também informa sobre a existência de “um banco de dados 

composto pelos registros sismográficos que a VALE S.A. coleta há mais de 7 anos na região 

de cavidades no entorno de suas operações” e que “tal banco contém mais de 4000 dados 

referentes ao monitoramento sismográfico de vibrações provenientes do desmonte de rocha por 

explosivos”. 

No âmbito do processo de licenciamento, não foram encontradas informações 

adicionais que confirmem se todos os instrumentos e demais ações previstas nos programas 

citados foram efetivamente adotadas e qual era a situação atual. A adequabilidade e eficiência 

dos sistemas de monitoramento e instrumentação constantes do processo não foram objeto de 

avaliação no presente exame. 

 

III.6. – Outras considerações sobre o procedimento ambiental PA COPAM 

00245/2004/050/2015 

Em uma análise preliminar de aspectos gerais do referido processo 

administrativo, baseando-se principalmente no conteúdo do Parecer Único – PU nº 

0786757/2018 (SIAM) (fls. 3315 a 3370V), foram verificados diversos pontos que constituem 

indicativos da existência de irregularidades no licenciamento analisado para o empreendimento 

como um todo. Neste sentido, os Peritos apresentam algumas destas observações, cuja 

pertinência e necessidade de aprofundamento devem ser avaliadas a critério da(s) autoridade(s) 

responsável(is). 

 

 Modalidade do licenciamento 

A Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA [sem prejuízo da descentralização da gestão ambiental e da atuação 

supletiva ou subsidiária entre os entes federativos, prevista pela Lei Complementar nº 140, de 

8 de dezembro de 2011], estabeleceu regras gerais para licenciamento ambiental, ressaltando-

se as licenças ambientais que poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com 

a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade: Licença Prévia (LP) – 

Licença de Instalação (LI) – Licença de Operação (LO), cada fase com requisitos, análises e 

condicionantes/medidas específicas [Art. 8º] e as etapas a serem obedecidas no procedimento 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

75 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 

de licenciamento [Art. 10]. No Art.12 foram previstos procedimentos específicos/simplificados 

que poderão ser estabelecidos pelo órgão ambiental competente, para empreendimentos de 

pequeno potencial de impacto ambiental, mediante aprovação pelos respectivos Conselhos ou 

para pequenos empreendimentos e atividades similares [§ 1º ou 2º - não se aplicam ao caso em 

análise], observando sempre a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 

planejamento, implantação e operação. 

Cabe observar que, embora algumas das estruturas/ampliações do presente 

licenciamento impliquem na continuidade de operações já existentes, também foram 

submetidos à apreciação projetos e obras de grande porte, não licenciadas anteriormente, e com 

significativos impactos ambientais, tendo sido exigida a devida elaboração de EIA/RIMA e o 

desenvolvimento de Avaliação de Impactos Ambientais para o conjunto das atividades, 

pressupondo-se, portanto, a adoção de licenciamento ambiental em fases/etapas. 

Em 06/12/2017 foi aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – 

COPAM/SEMAD a Deliberação Normativa nº 217, normatizando, entre outros, procedimentos 

de licenciamento ambiental simplificados, no âmbito do Órgão Estadual de Meio Ambiente – 

OEMA-MG. 

O processo de licenciamento examinado (PA 00245/2004/050/2015) foi 

formalizado em 2015, com o pedido de LP e LI concomitantes; contudo, com a entrada em 

vigor da DN nº 217/2017 [a partir do dia 06 de março de 2018, conforme o Art. 42], a empresa 

VALE S.A. solicitou em 26/03/2018 (fl. 2878) a reorientação do processo para Licenciamento 

Ambiental Concomitante 1 – LAC1 (LP+LI+LO concomitantes) o que foi prontamente deferido 

pela Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI/SEMAD [RELATÓRIO TÉCNICO 

SUPPRI nº 14/2018 de 30/03/2018 – fls. 2879-2880], à revelia da norma geral (federal) e da 

norma estadual vigente, desconsiderando especialmente os critérios locacionais para o 

estabelecimento da modalidade de licenciamento, consoante explicitado adiante. 

Adicionalmente, ressalta-se que o Diretor de Análise Técnico da SUPPRI 

manifestou-se apenas em 26/06/2018 (fls. 2886-2887) solicitando documentação fundamental 

para que a reorientação fosse apreciada, ou seja, quase três meses após o parecer favorável 

assinado pelo próprio Superintendente. Tal documentação, que deveria compor o requerimento 

inicial para a reorientação do processo, foi formalizada pela VALE S.A. em momento ainda 

mais adiantado em novembro de 2018 [Ofícios VALE S.A.\Estudos Ambientais 215 e 
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220/2018, fls. 3133-3173 – Requerimento, Publicação, novo FCE eletrônico, Declaração da 

Prefeitura Municipal de Sarzedo e outros documentos]. 

Os motivos para tal deferimento antecipado não foram devidamente 

justificados/esclarecidos, já que o enquadramento do empreendimento conforme a matriz 

“classe por porte/potencial poluidor x critérios locacionais” da DN COPAM 217/2017 não o 

permitiriam. No próprio Relatório Técnico SUPPRI nº 14/2018 (fl. 2879V) admite-se a inclusão 

do empreendimento em critérios locacionais que são restritivos para a modalidade de 

licenciamento adotada: 

 

Figura 62. Descrição de critérios locacionais no Relatório Técnico SUPPRI nº 14/2018. Cabe 

ressaltar que os estudos apresentados também informam a localização do empreendimento em 

Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral (Parque Estadual 

Serra do Rola Moça-PESRM e Estação Ecológica de Fechos-EEF) e que a VALE S.A. já foi 

autuada pela SEMAD por danos a cavidades naturais e a flora [Auto de Infração nº 

142026/2017, fl. 2747]. 
 

Tais questões também foram levantadas formalmente pelo Fórum Nacional da 

Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas – FONASC.CBH (fls. 3433 a 3448, 3452 

e 3453) e pela Associação Comunitária da Jangada (fls. 3695 a 3699) que solicitaram o 

reenquadramento do empreendimento e retirada de pauta do processo junto à Câmara Técnica 

de Atividades Minerárias – CMI, do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais – 

COPAM/MG. Os requerimentos foram respectivamente indeferidos pelo Secretário de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Germano Luiz Gomes Vieira (fls. 3449 

a 3451) e pelo Superintendente da SUPPRI, Sr. Rodrigo Ribas (fls. 3707 a 3710), sem a 

apresentação de argumentos técnicos plausíveis que justificassem o enquadramento do 

empreendimento na forma como foi licenciado. Cabe citar, por exemplo, um dos argumentos 

apresentados pelo Sr. Ribas de que o Conselho do PESRM deu anuência ao empreendimento e, 

portanto, não haveria “qualquer obstáculo à continuidade do mesmo”. Contudo, a anuência do 

Órgão Gestor da Unidade de Conservação [Ofício IEF.PESRM.SISEMA n. 56/18 à SUPPRI, 
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de 23/11/2018, fl. 3383 – formalizada em momento posterior à emissão, em 20/11/2018, de 

PARECER ÚNICO da SUPPRI favorável à concessão do licenciamento simplificado pleiteado 

– fls. 3315-3370] não descaracteriza a condição do empreendimento de estar situado na ZA de 

Unidade de Conservação de Proteção Integral para efeito do seu enquadramento no referido 

critério locacional, não podendo ser utilizada como argumento para este fim. 

Adicionalmente, os signatários examinaram os critérios adotados pela SUPPRI 

em relação à referida norma estadual (DN COPAM 217/2017), verificando as 

desconformidades relatadas a seguir:  

 Potencial poluidor/degradador geral – definido com base no Art. 3º, sendo considerado como 

pequeno (P), médio (M) ou grande (G), conforme estabelecido na Tabela 1 do Anexo Único 

de acordo com as variáveis ambientais “Ar/Água/Solo” consideradas para cada uma das 

atividades também listadas no anexo. 

 Porte do empreendimento – definido com base no Art. 4º, sendo considerado como pequeno 

(P), médio (M) ou grande (G), de acordo com os parâmetros e limites preestabelecidos para 

cada atividade listada no Anexo Único. 

 

Ambos critérios acima descritos não são apresentados no Relatório Técnico nº 

14/2018, tendo sido adotada a “Classe 4” proposta pela VALE S.A. no FCE eletrônico e que 

deveria ser definida em função do porte e do potencial poluidor. Em função das atividades 

consideradas o potencial poluidor geral predominante (somente ampliações) foi considerado 

como médio (M), e o porte variou conforme as características das atividades listadas. Nestes 

aspectos, cabem as seguintes considerações sobre algumas das atividades do empreendimento: 

 A-02-03-8 Lavra a céu aberto - Minério de ferro – O projeto propõe a ampliação das cavas 

de Jangada (JGD) e Córrego do Feijão (CFJ), com aumento expressivo da Área 

Diretamente Afetada - ADA, prolongamento da vida útil das minas e incremento da 

produção (Run of Mine - ROM) anual com previsão de chegar até 9,6Mta no ano de 2032, 

com interferências previstas em cavidades naturais e/ou suas faixas de proteção. Embora 

as atividades de lavra sejam citadas no Formulário de Caracterização do Empreendimento 

– FCE apresentado pelo empreendedor (fls. 001-002), no Formulário de Orientação 

Básica – FOB da SEMAD (fls. 004-006), a atividade não foi objeto de licenciamento no 

Parecer Único. De acordo com o normativo vigente, se a atividade tivesse sido 
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considerada, o seu potencial poluidor seria definido como “Médio” (M) e o porte 

“Grande” (G) (CFJ e JGD com Produção Bruta >1.500.000 t/ano); 

 A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco: potencial 

poluidor "Médio” (M) e porte  “Grande” (G) (Capacidade Instalada > 1.500.000 t/ano) – 

Muito embora tenha sido abordado no projeto apresentado a ampliação da capacidade de 

produção das Instalações de Tratamento de Minério - ITMs a seco, as instalações que 

operam a úmido (ITM UMD CFJ) continuarão em funcionamento, senão para a lavra do 

minério principal (ROM), pelo menos para o processamento do rejeito dentro do projeto 

de recuperação de finos. Dessa forma, o licenciamento também deveria ter considerado a 

atividade “A-05-02-0 Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a 

úmido”, o que acarretaria na classificação da atividade como de potencial poluidor e porte 

grandes (G), especialmente se considerado o conjunto da continuidade de operações 

[Córrego do Feijão e Jangada]; 

 A-05-04-7 Pilhas de rejeito/estéril – Minério de Ferro: potencial poluidor “Médio” (M) e 

porte "Grande” (G) (Área útil > 40,0 ha) [no primeiro FCE apresentado no PA [fls. 001V-

002] foi considerada a atividade A-05-04-5, com maior potencial poluidor]; 

 A-05-06-2 Disposição de estéril ou de rejeito inerte e não inerte da mineração (classe II-

A e II-B, segundo a NBR 10.004) em cava de mina, em caráter temporário ou definitivo, 

sem necessidade de construção de barramento para contenção: potencial poluidor 

“Médio” (M) e porte “Grande” (G) (volume da cava > 40.000.000 m3); 

 A-05-05-3 Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de 

empreendimentos minerários – O projeto propõe a duplicação da estrada utilizada para 

transporte do ROM entre JGD e CFJ envolvendo incremento da ADA e ampliação dos 

danos e impactos, contudo, embora constasse do FCE inicial e da caracterização do 

empreendimento no Parecer Único do PA em análise, a atividade também não foi objeto 

de licenciamento. De acordo com o normativo vigente, se a atividade tivesse sido 

considerada, o seu potencial poluidor seria definido como “Médio” (M) e o porte 

“Pequeno” (P) (extensão ≤ 5,0 km) 

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

minerários: potencial poluidor “Médio” (M) e porte “Pequeno” (P) (Extensão < 5 Km). 
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 Não foi considerada a atividade A-05-03-7 (Barragem de contenção de resíduos ou 

rejeitos da mineração), muito embora os estudos abordem a necessidade de 

implementação de novas estruturas devido à ampliação do empreendimento e ao 

esgotamento/descomissionamento daquelas já existentes (B-1, B-6 e outras), além da 

continuidade das operações de lavra e tratamento a úmido, cuja destinação dos rejeitos 

gerados durante a vida útil do empreendimento (até 2032) não ficou totalmente 

esclarecida. Esta trata-se de uma das omissões mais graves identificadas até o momento, 

pois a ausência deste item no rol de atividades influencia diretamente na classificação 

do empreendimento para efeito de fixação da modalidade de licenciamento e possui 

implicações diretas na operação da Barragem-I, pois a mesma ficou descoberta de 

licenciamento para os períodos de 16/08/2018 [validade da renovação do Certificado 

LO nº 211/2011] e 13/12/2018 [emissão do Certificado LP+LI+LO Nº 007/2018, onde 

para a Barragem I, foi contemplada somente a atividade A-05-09-5: Reaproveitamento 

de bens minerais dispostos em barragem, relativa ao projeto de recuperação de finos que 

ainda seria desenvolvido], além do período necessário ao desenvolvimento do 

empreendimento efetivamente licenciado, que não ocorreu até o momento de 

rompimento da Barragem I. Além disso, considerando-se os critérios estabelecidos pela 

DN COPAM Nº 62/2002, verificou-se em uma primeira análise que a estrutura 

projetada denominada “Dique Jacó III” possui características que possivelmente o 

definem como uma barragem de Classe III. Caso a atividade fosse considerada, e 

excluindo-se as Barragens I e VI, que também possuem condições semelhantes neste 

aspecto, só o Dique Jacó III já seria suficiente para classificar o potencial poluidor em 

“Grande” (G) e o porte também “Grande” (G). Tais características, portanto, 

implicariam na classificação relativa ao porte/potencial poluidor do empreendimento 

em seu mais alto grau (Classe 6), conforme a DN Nº 217/2017. 

A-05-03-7 Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos 

Pot. Poluidor/Degradador: 

Ar: P   Água: G   Solo: G    Geral: G 

 

Porte: 

categoria Classe I      : Pequeno 

categoria Classe II     : Médio 

categoria Classe III    : Grande 

As categorias de classe das barragens para o enquadramento de porte nesta Deliberação Normativa são 

aquelas da Deliberação Normativa COPAM n.º 62, de 17 de dezembro de 2002.  
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Salienta-se que, segundo consta no Parecer Único nº 0786382/2018, relacionado 

ao PA COPAM nº 00118/2000/030/2013, as atividades “A-05-05-3 Estrada para transporte de 

minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários” e “A-02-03-8 Lavra a céu 

aberto sem tratamento ou com tratamento a seco – Minério de ferro”, foram consideradas como 

objeto de licenciamento, muito embora a denominação desta última não seja consistente com a 

legislação atual e refira-se apenas à mina de JGD. 

 

 Classe do empreendimento - definida com base no Art. 5º, sendo consideradas seis classes, 

conforme matriz de conjugação do potencial poluidor/degradador e do porte dispostas na 

Tabela 2 do Anexo Único. Portanto, a Classe do empreendimento (que será aplicada para 

definição da modalidade de licenciamento) será definida com base na determinação de seu 

porte e de seu potencial de poluir e/ou degradar o meio ambiente. 

 

Considerando-se o porte das atividades do empreendimento sempre como 

Grande (G) e o potencial poluidor/degradador geral como Médio (G), resultaria a “Classe 4” 

adotada pela SUPPRI. Contudo, o Parágrafo único do mesmo artigo estabelece que: 

“Os empreendimentos que busquem a regularização concomitante de duas ou 

mais atividades constantes da Listagem de Atividades no Anexo Único desta 

Deliberação Normativa serão regularizados considerando-se o 

enquadramento da atividade de maior classe. ” 
 

Portanto, deveria ser adotada a Classe 6, já que as atividades “A-05-02-0 

Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido” e “A-05-03-7 (Barragem 

de contenção de resíduos ou rejeitos da mineração) ” apresentam: Potencial 

Poluidor/Degradador Grande e Porte Grande]: 

   
Potencial poluidor/degradador geral da atividade   
P M G 

Porte do 

Empreendimento 

P 1 2 4 

M 1 3 5 

G 1 4 6 

Tabela 2: Determinação da classe do empreendimento a partir do potencial 

poluidor/degradador da atividade e do porte. (Fonte: Deliberação Normativa COPAM nº 

217/2017) 
 

 Modalidade de licenciamento - definida com base no Art. 6º, devendo ser estabelecida 

conforme Tabela 3 do Anexo Único, por meio da qual são conjugadas a classe e os critérios 

locacionais de enquadramento, ressalvadas as renovações. O Parágrafo primeiro estabelece 

que: 
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Os critérios locacionais de enquadramento referem-se à relevância e à 

sensibilidade dos componentes ambientais que os caracterizam, sendo-lhes 

atribuídos pesos 01 (um) ou 02 (dois), conforme Tabela 4 do Anexo Único. 

 

Consoante já informado, o empreendimento enquadra-se com peso 01 ao menos 

nos seguintes critérios locacionais da Tabela 4 da DN COPAM nº 217/2017: “Supressão de 

vegetação nativa, exceto árvores isoladas”; “Localização prevista em zona de amortecimento 

de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando 

não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas 

urbanas”; e “Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de 

ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio” - Além dos critérios 

locacionais já elencados, o empreendimento ainda se enquadra nos seguintes critérios de peso 

02 da Tabela 4 da DN COPAM nº 217/2017: “Supressão de vegetação nativa em áreas 

prioritárias para conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”, 

exceto árvores isoladas.” Ressalta-se que a área atingida pelo empreendimento é considerada 

pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA2 como de importância “Extremamente Alta” para a 

conservação do Bioma Mata Atlântica; inclusive o próprio empreendedor, ao preencher o novo 

FCE eletrônico [fl. 3143, item 11.1.2], alertou o órgão ambiental sobre o correto 

enquadramento, fato que agrava a omissão do órgão ambiental quanto ao enquadramento no 

critério locacional adotado. 

Considerando-se apenas o menor peso “1” nos critérios locacionais de 

enquadramento e a Classe “6” por porte e potencial poluidor, deveria ser estabelecida como 

modalidade de licenciamento o Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT (análise em fases 

sucessivas para LP-LI-LO). Cabe destacar que, mesmo em sendo adotada a “Classe 4” aceita 

pela SUPPRI, a modalidade de licenciamento estabelecida por esta norma (em função dos 

critérios locacionais) seria o Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC-2 (análise em uma 

única fase para LP e LI, como incialmente requerido no PA) e não a modalidade LAC-1 

estabelecida pela SUPPRI (possibilitando análise em uma única fase das etapas de LP, LI e LO).  

                                                 
2 Conforme o sítio da INTERNET do Ministério do Meio Ambiente - MMA: 

 https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira/%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias/item/489 
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  CLASSE POR PORTE E POTENCIAL 

POLUIDOR/DEGRADADOR 

  1 2 3 4 5 6 

CRITÉRIOS 

LOCACIONAIS DE 

ENQUADRAMENTO 

0 
LAS - 

Cadastro 

LAS - 

Cadastro 

LAS - 

RAS 
LAC1 LAC2 LAC2 

1 
LAS - 

Cadastro 

LAS - 

RAS 
LAC1 LAC2 LAC2 LAT 

2 
LAS - 

RAS 
LAC1 LAC2 LAC2 LAT LAT 

Tabela 3: Matriz de fixação da modalidade de licenciamento (Fonte: Deliberação Normativa COPAM 

nº 217/2017) 
 

Causa estranheza o fato de que, mesmo com todas as restrições relativas aos 

critérios locacionais e que as atividades propostas não estão listadas dentre as passíveis de 

concomitância de LI e LO [segundo a Instrução de Serviço – IS SISEMA nº 01/2018], a 

SUPPRI tenha dado parecer positivo à reorientação do processo, alegando que “Apesar dos 

critérios locacionais direcionarem o empreendimento para LAC2, a equipe técnica da SUPPRI 

entende que as atividades desenvolvidas não foram listadas no Quadro 2 na IS SISEMA 

01/2018 mas que a instalação implica na sua operação e que o mesmo pode ser reorientado para 

LAC1” (fl. 2880). 

Mais estranheza ainda causa o entendimento da SUPPRI de que a instalação das 

referidas atividades implica na sua operação, considerando-se que a grande maioria delas 

exigem etapas construtivas anteriores à fase de operação e que são fundamentais para que a 

operação ocorra dentro de padrões técnicos e ambientais seguros. Para exemplificar cita-se a 

ampliação das pilhas de estéril que demandam obras anteriores de fundação, drenagem e 

contenção de sedimentos, a recuperação de finos de barragens e disposição de rejeitos em cava 

que, neste caso, demandam a instalação de um rejeitoduto com todas as suas etapas construtivas 

etc. Neste sentido, dentre as atividades relacionadas destaca-se novamente a construção do 

Dique Jacó III que trata-se de uma barragem com 30m de altura e de instalação ainda mais 

complexa, que de maneira alguma poderia ser tratada desta forma, sem nem mesmo ser 

considerada como uma das atividades objeto do licenciamento. 

Foi alegado que o enquadramento na Classe 4 seria possível baseando-se no que 

preceitua o artigo 8º, §6º da DN COPAM 217/2017: “Para os empreendimentos já licenciados 

[..] as ampliações serão enquadradas de acordo com as características de porte e potencial 

poluidor/degradador de tais ampliações e poderão se regularizar por LAC1, a critério do órgão 
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ambiental” (grifo nosso). Vê-se que este parágrafo se refere apenas à casos de ampliações de 

empreendimentos já licenciados, e não à regularização de todo o complexo minerário do 

empreendimento. Afinal, não haveria respaldo técnico e legal levar-se em conta apenas as 

características da ampliação do empreendimento, relevando a localização, o porte, o potencial 

degradador e a tipologia do restante das atividades que também são objetos do licenciamento 

[gerando impactos ambientais cumulativos e passíveis de avaliação de impactos para as fases 

de análise da viabilidade, da instalação e da operação do empreendimento – LP, LI e LO]. 

Portanto, se fosse realmente um processo de licenciamento apenas de ampliações, faria sentido 

a aplicação deste dispositivo legal (art. 8º, § 6º); porém, como não se está licenciando somente 

a ampliação do empreendimento, deveriam ter sido enquadradas/consideradas todas as 

atividades do complexo minerário que está sendo regularizado. 

Além disso, tem-se ainda a IS 01/2018, que lista as atividades, cuja instalação 

implicaria na operação para efeito de concomitância de LI e LO e expressa que, para atividades 

não listadas, a solicitação de concomitância poderá ser realizada desde que seja “apresentada 

justificativa técnica de que a instalação implicará na operação do empreendimento”, sendo seu 

acatamento ou não decidido após análise pela equipe técnica da SUPRAM e da SUPPRI. 

Salienta-se que a solicitação de reorientação submetida pela VALE S.A. (fl. 2878) não 

apresenta qualquer justificativa neste sentido e sequer faz menção ao assunto, indicando que 

tais entendimentos teriam sido adotados por iniciativa própria da SUPPRI, através de seu 

Superintendente, antes mesmo da manifestação do Diretor de Análise Técnico, que ocorreu em 

momento posterior, conforme já demonstrado. Ademais, a despeito de já haver licenciamento 

anterior da atividade minerária, as características do novo licenciamento demonstram que tal 

processo não se trata de uma simples ampliação, pois envolve a integração de empreendimentos 

distintos (JGD e CFJ) com incremento significativo da capacidade de produção (≈60%) e da 

ADA (≈40%), além da instalação de novas atividades que, aparentemente, não foram objeto de 

análise nos processos anteriores. 

 

 Caracterização do empreendimento: foram desconsiderados pela SUPPRI as diretrizes 

estabelecidas no Art. 11 da mencionada DN COPAM 217/2017, no qual foi determinado 

que: “Para a caracterização do empreendimento deverão ser consideradas todas as 

atividades por ele exercidas em áreas contíguas ou interdependentes, sob pena de aplicação 

de penalidade caso seja constatada fragmentação do licenciamento. ” 
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Neste sentido, os signatários entendem que no licenciamento em questão não 

foram adequadamente caracterizadas todas as atividades interdependentes, tendo sido também 

evidenciada a fragmentação/fatiamento do licenciamento através da instrução de pelo menos 

dois PAs distintos [00245/2004/050/2015 e 00118/2000/030/2013]. Além disso, conforme 

constante no Parecer Único 0786757 (fl. 3316), neste aspecto supostamente também foi 

descumprido o determinado pela LO 032/2011 que condicionou a sua revalidação à unificação 

das minas de JGD e CFJ, “devido aos controles ambientais e as operações mineiras serem feitas 

concomitantes”. 

O descumprimento de tais exigências dificultou uma análise mais ampla das 

características do empreendimento e seu licenciamento, o que pode ter acentuado algumas das 

obscuridades, desconformidades e inconsistências relatadas no presente Laudo. Embora 

existam referências no processo de que os dois processos cuidam do mesmo empreendimento 

e que os estudos e pareceres emitidos são equivalentes, esta não foi a realidade observada de 

acordo com a documentação examinada. A alegação de suposta análise conjunta apresentada 

pelos representantes da SUPPRI na Audiência Pública e em reunião da CMI/COPAM 

[Transcrição da Audiência Pública 2017 apresentada no CD-07, pasta Continuação Audiência 

Pública e Ata da 37ª Reunião da CMI apresentada no CD-03, pasta 10 - Documentos Decisão 

COPAM] também não procede, considerando-se, por exemplo, os aspectos/documentos 

diversos analisados separadamente nos Pareceres Únicos Nº 0786757/2018 e Nº 0786382/2018 

[áreas de influência separadas, caracterização do empreendimento com presença de estruturas 

diferenciadas, esclarecimentos apresentados pela VALE S.A. após questionamentos da 

Audiência, cavidades afetadas pela ampliação etc.]. 

Face ao exposto e ao conjunto de atividades licenciadas ambientalmente através 

dos Processos COPAM nº 00245/2004/050/2015 e nº 00118/2000/030/2013, relativas à 

“continuidade de operações” das minas de Córrego do Feijão e de Jangada, embora 

eventualmente analisadas em conjunto, os signatários entendem que não se justifica 

tecnicamente a fragmentação/fatiamento destes processos administrativos de licenciamento 

ambiental, apesar da insistência do empreendedor (VALE S.A.) com a alegação de problemas 

jurídicos relativos a direitos minerários [Ofício GARAL 535/2015, fl. 15; Informação 

Complementar de maio/2017, fl. 1345 e outros], contrariando determinação anterior do OEMA 

[LO 032/2011] e a legislação vigente. 
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A fragmentação/fatiamento dos processos administrativos PA COPAM nº 

00245/2004/050/2015 [examinado nesse laudo] e PA nº 00118/2000/030/2013 [não 

apresentado a exame na íntegra], além de outros, bem como a desconsideração de 

estruturas/operações relacionadas com as atividades ampliadas e que já estariam, supostamente, 

amparadas por licenças ambientais pretéritas, certamente prejudica a avaliação de impactos 

ambientais cumulativos do conjunto de atividades. 

 

 

 Capacidades de Produção e Beneficiamento 

Continuando a análise, o PU cita ainda que a Mina de Jangada – JGD tem 

licenças (LO nº 032/2011, 183/2009 e 324/2010), que preveem capacidade de beneficiamento 

de 4,5 Mta (Milhões de Toneladas por Ano), e a Mina de Córrego do Feijão – CFJ com licença 

(LO 211/2011) que prevê capacidade de 5,992 Mta, totalizando 10,492 Mta (fl. 3315V). Tais 

informações não batem com outros dados apresentados na caracterização do empreendimento, 

EIA/RIMA e informações complementares, onde todos precisam ser mais claros em relação à 

real capacidade já licenciada a seco e úmido e qual a proposta do novo licenciamento. 

Adicionalmente, na cópia da LO nº 211/2011 disponibilizada no material examinado, não há 

referências sobre o dimensionamento da capacidade instalada no empreendimento. 

As divergências neste ponto se iniciam na manifestação do PU de que seu 

objetivo é analisar a ampliação de 10,6 Mta para 17 Mta na capacidade produtiva através de 

adequações nas usinas de beneficiamento a seco.  Além disso, tanto na seção 2 do PU (item f – 

fl. 3322-3322V) quanto no EIA (fl. 192V), os dados apresentados demonstram que a capacidade 

de beneficiamento a seco já licenciada da JGD é de 500.000t e da CFJ de 600.000t (ITMs + 

PSM) e busca-se a ampliação apenas da CFJ para 7.000.000t. Quanto ao beneficiamento a 

úmido não se pronuncia em relação à JGD e indica apenas que a CFJ supostamente já conta 

com 9.500.000t já licenciados, embora o Parecer Único nº 046/2011, vinculado à LO nº 

211/2011, informe capacidade instalada na ITM CFJ de apenas 8.400.000t. 

 

A Tabela 4 demonstra as divergências identificadas:  
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Tabela 4: Diferenças entre as capacidades de beneficiamento das minas de JGD e CFJ informadas na 

documentação. 

 LO’s 

(segundo PU) 
PU 046/2011 PU / EIA PCA Diferenças 

JGD 
Seco 

4.500.000t Não informado 
500.000t 

Inconclusivo 
Úmido Não informado 

CFJ 
PSM/ITM Seco 

5.992.000t 8.400.000t 
600.000t 4.108.000t 

ou 

1.700.000t Úmido 9.500.000t 

TOTAL 10.492.000t Inconclusivo 10.600.000t Inconclusivo 
 

Conforme já exposto anteriormente, tal questão é importante, pois com a 

continuidade da operação de beneficiamento a úmido o enquadramento do empreendimento 

para fixação da modalidade do licenciamento seria alterado para Classe 6 e não haveria 

possibilidade da aplicação do LAC1. Neste aspecto é importante ressaltar que na documentação 

examinada relativa ao PA 00245/2004/050/2015, as informações sobre o beneficiamento do 

material são focadas exclusivamente no tratamento a seco o que se refletiu na concessão da LO 

nº 7/2018, apenas para este tipo de operação. Além disso, a análise das características e 

capacidades de beneficiamento atualmente instaladas em CFJ e JGD, também fornecem 

elementos importantes para uma análise conclusiva sobre a viabilidade e adequabilidade das 

intervenções ora pleiteadas no licenciamento. 

Ademais, sobre as atividades futuras, o PU reproduz um Masterplan revisado 

com a previsão de produção de ROM até 2032 proveniente das cavas JGD, CFJ e Capim 

Branco. Esta última a princípio não constava nas documentações iniciais do projeto e foi 

incluída através de complementação de informações sem maiores detalhamentos. Neste sentido, 

tornam-se necessários esclarecimentos sobre as possíveis modificações que tenham ocorrido no 

projeto ao longo do andamento do Processo Administrativo para explicar as divergências 

existentes no EIA, RIMA e Informações Complementares. A seguir são listadas algumas delas: 

- EIA estabelece período de continuidade das atividades em JGD de 2017 a 2021 

(fls. 057) e exaustão de CFJ; 

- Cópias de RIMAs distintos onde um (PDF CD 02) cita o ano de 2021 para JGD e 

CFJ e outro (fls. 1170V, 1175, 2152V e 2157), cita 2021 para a primeira e 2029 

para a última; 
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- Informações complementares com Masterplan atualizado prevendo operação de 

JGD e CFJ até 2032 (fls. 1333); 

- Enquanto no Masterplan atualizado a cava de JGD tem previsão de produção até 

o ano de 2032, as planilhas apresentadas na sequência preveem movimentação de 

estéril nesta mina apenas até o ano de 2023 (fls. 1334V); 

- Inclusão no Masterplan supracitado de ROM proveniente da “Cava Capim 

Branco” que não é citada como tal em nenhum item do EIA, que faz referência 

apenas à existência de uma barragem com mesmo nome vinculada à Mina de JGD. 

 

No que se refere às divergências ora citadas, às fls. 1333 a 1335 das Informações 

Complementares, são apresentadas apenas planilhas simplificadas com a atualização do ROM 

e do volume de movimentação e disposição de estéril, contudo não são apresentados os 

possíveis reflexos destas atualizações nos projetos das PDEs e cavas envolvidas, a despeito das 

diferenças e incrementos significativos ao que foi inicialmente proposto no EIA/RIMA. O 

mesmo vale quanto à inclusão do material proveniente da “Cava Capim Branco”, cuja 

localização não está clara e, qualquer que seja a realidade, deveria ser incluída como uma das 

estruturas que fazem parte do escopo do projeto. 

Assim sendo, o prolongamento da vida útil do empreendimento até 2032, que 

modifica e amplia substancialmente os potenciais impactos relacionados às atividades, cujas 

dimensões e características não foram detalhadas/avaliadas e sequer citadas no EIA 

apresentado, possui implicações diretas na análise do licenciamento requerido. Neste sentido, 

a LP+LI+LO Nº 007/2018 emitida para o empreendimento em 13/12/2018, muito embora tenha 

oficialmente contemplado as ampliações até o ano de 2032, não o fez com base em Estudo de 

Impacto Ambiental que abrangesse integralmente as atividades do empreendimento da forma 

como foi licenciado. 

Quanto às demais estruturas e atividades constantes no processo de 

licenciamento do empreendimento foram observadas ainda as seguintes situações: 

 

 PDE Menezes (36 Mm3) 

Os dados sobre a ampliação da PDE Menezes, aparentemente estão bem 

estabelecidos no que diz respeito ao projeto inicialmente concebido e apresentado no EIA, 
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porém não foram encontrados dados detalhados sobre o dimensionamento dos dispositivos de 

drenagens e capacidade de vazão de acordo com o regime hidrológico local e da implantação 

de instrumentação de controle e monitoramento. Além disso, embora a atualização do 

Masterplan até 2032 tenha sido encaminhada juntamente com a cubagem do estéril para o 

período, é preciso que seja esclarecido o real impacto disso na estrutura com o novo cenário. 

Quanto à sua implantação verifica-se ainda a necessidade de confirmar a 

aceitabilidade do fator de segurança mínimo de 1,440 (<1,5) em condição severa (NA 10m 

acima) para os taludes na conformação final da PDE e a condição de estabilidade das Barragens 

Menezes I e II já existentes e que serão impactadas pela ampliação da pilha. No caso da 

Barragem Menezes I, a estrutura seria desassoreada e posteriormente aterrada pela própria pilha 

de rejeitos e a Menezes II funcionaria como bacia de contenção de sedimentos provenientes das 

pilhas. O EIA apresenta o fator de segurança atual da Menezes I como sendo da ordem de 1,861 

considerando que a ampliação da PDE é viável e segura dentro dos parâmetros exigidos, mas 

não deixa claro os reflexos na estabilidade da estrutura durante os processos de 

desassoreamento e aterramento na segunda fase de implantação da PDE. Sobre a Barragem 

Menezes II, foi apresentado um relatório técnico de fls. 1659 a 1671, cuja adequabilidade 

técnica não foi avaliada no presente exame, e que indica que a estrutura se encontra em 

condições satisfatórias para a estabilidade baseando-se num Fator de Segurança acima de 2,00, 

apenas para condições normais de operação. 

 

 PDE Jacó III (35Mm3) 

Embora não tenham sido localizados nos arquivos os desenhos estruturais dos 

projetos executivos citados no EIA, os dados do projeto de ampliação da PDE Jacó III estão 

bem mais detalhados do que a PDE Menezes no que diz respeito aos cálculos do sistema de 

drenagem e da instalação de instrumentação de controle. Contudo ainda cabe a mesma ressalva 

quanto à necessidade de esclarecimentos em relação à atualização do Masterplan e cubagens de 

estéril, principalmente considerando que o mesmo está atualizado até o ano de 2032 e as 

cubagens de estéril apenas até 2023. 

No que tange à estabilidade geotécnica da PDE Jacó III, também é preciso 

verificar a aceitabilidade do fator de segurança mínimo de 1,3 em nível freático crítico situado 

no contato pilha/fundação (fl. 119 e 122) para ruptura geral do talude. 
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O PU se manifesta ainda sobre o aproveitamento de recurso mineral com teor de 

ferro economicamente viável na área superficial da PDE Jacó III antes da disposição do estéril 

na área de ampliação, mas, além do que consta à fl. 3319, não foi encontrada na documentação 

qualquer informação sobre o assunto. Segundo o parecer, tal aproveitamento não proporcionaria 

aumento da produção licenciada, porém, até para que seja verificada esta informação e suas 

implicações no desenvolvimento da PDE, dados mais detalhados sobre a questão deveriam 

constar no processo de licenciamento. 

 

 Dique Jacó III 

O projeto de implantação do Dique Jacó III apresentado no EIA conta com 

bastante detalhamento de todas as suas etapas devendo ser verificada a adequabilidade dos 

fatores de segurança mínimos das áreas de empréstimo, superfícies de corte da área de 

implantação e do próprio dique. Seguindo o estabelecido pela DN COPAM Nº 62/2002 (art. 4º 

e 5º), entre outros itens exigidos para o EIA, não foram encontrados dados sobre a 

caracterização preliminar e físico-química do conteúdo (sedimentos) a ser disposto no 

reservatório nem a solicitação de outorga. Também não foram encontrados dados sobre as 

condições de estabilidade e capacidade da Barragem Capim Branco para receber os sedimentos 

provenientes da área de empréstimo. 

Pelos dados expostos no EIA e no próprio PU, fica clara a necessidade de que 

esta estrutura fosse incluída como uma das atividades objeto de licenciamento (A-05-03-7 

Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos) e que suas características fossem analisadas de 

acordo com os critérios estabelecidos pela DN COPAM Nº 62/2002. Pelo referido normativo, 

considerando a altura do maciço (=30m), o volume do reservatório (<0,5x106), a existência de 

ocupação humana, instalações e significativo ou elevado interesse ambiental a jusante, a 

barragem instalada na calha do Córrego Índia seria considerada de alto potencial de dano 

ambiental (Classe III). Portanto, se considerarmos apenas a implantação do Dique Jacó III na 

definição da modalidade de licenciamento aplicável, temos que este seria considerado como 

atividade “A-05-03-7 – Barragem de contenção de resíduos ou rejeito da mineração” de Porte 

Grande e Potencial Poluidor/Degradador Grande (Listagem A – Atividades Minerárias da DN 

COPAM 217/2017) e, por consequência, um empreendimento de Classe 6 (vide Tabela 2 da 

DN COPAM 217/2017), que não permite o enquadramento como LAC1. Além disso, também 
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estaria sujeita à Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) estabelecida pela Lei nº 

12.334/2010 e à elaboração de Plano de Segurança. 

Adicionalmente, não foram apresentadas alternativas locacionais para as 

estruturas propostas, sendo que, neste caso, as 4 alternativas constantes do EIA referem-se 

apenas ao reposicionamento de um trecho da estrada municipal que necessariamente precisaria 

ser realocado com a construção do dique, ou seja, apenas em relação a este impacto ambiental, 

não se tratando de alternativa locacional do empreendimento para efeito de análise de 

viabilidade ambiental. 

 

 Disposição de estéril e rejeitos na Cava de Feijão (55Mm3 - estéril/4,5Mm3 - 

rejeito) 

Conforme exposto no EIA trata-se de um projeto conceitual de disposição 

compartilhada de estéril e de rejeitos no interior da cava da mina CFJ, cuja ocupação seria 

iniciada até o final de 2016 com a exaustão da lavra em CFJ. Neste sentido, as divergências 

existentes entre o EIA e o RIMA novamente precisam ser esclarecidas, pois no segundo há 

previsão de continuidade das atividades na cava de CFJ até o ano de 2029, ampliada para até 

2032, conforme informações complementares. Obviamente tal atualização implica diretamente 

não só no cronograma de utilização da CFJ para a disposição do estéril/rejeito, como nas 

características do projeto de desenvolvimento da PDE e do empreendimento como um todo. 

Adicionalmente, contrapondo-se à completa omissão do EIA quanto a um possível 

prolongamento da vida útil de CFJ, o RIMA (fls. 1174) informa que a continuidade das 

operações nas cavas de JGD e CFJ até o ano de 2029 produzirão respectivamente 63Mm3 e 

76Mm3 de estéril, totalizando 139Mm3 de material a ser disposto nas PDEs sob análise, cuja 

capacidade total é de 126Mm3, segundo os projetos expostos no EIA. 

Quanto ao projeto da PDE CFJ, assim como na PDE Menezes, no EIA não foram 

apresentadas informações mais detalhadas do sistema de instrumentação e monitoramento e do 

dimensionamento do seu sistema de drenagem, exceto do canal extravasor. Além disso, muitos 

dos fatores de segurança apresentados nas análises de estabilidade das estruturas envolvidas, 

estão abaixo de 1,5, sendo informado apenas que tais resultados são satisfatórios para a 

“condição de projeto”, o que foi acatado pela SUPPRI. 
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Os desenhos estruturais citados na documentação também não foram 

encontrados nos arquivos disponíveis. 

 

 Projeto das usinas de CFJ 

Conforme exposto no presente documento quanto à existência de divergências 

nas capacidades produtivas informadas na documentação, também não foi apresentado nos 

estudos que basearam o parecer da SUPPRI, o detalhamento da operação de beneficiamento 

após a ampliação do empreendimento, relacionando a produção das minas (ROM) com as 

capacidades de beneficiamento e ainda considerando o prolongamento da vida útil da lavra e 

também a recuperação de finos dos rejeitos das Barragens I e VI. A tabela apresentada nas 

informações complementares à fl. 1335V, informa as mesmas quantidades indicadas no EIA, 

também sem estas correlações. Salienta-se novamente a insuficiência de informações sobre o 

tipo de processamento (seco ou úmido) que será adotado conforme o tipo de material 

proveniente das minas de CFJ e JGD. 

 

 Projeto de duplicação da estrada entre as minas de Jangada e Feijão 

Mesmo não constando como uma das atividades objeto do licenciamento (A-05-

05-3 - Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos 

minerários), o projeto de duplicação da estrada foi submetido e justificado pela necessidade de 

ampliar a capacidade atual dos caminhões de 32t e 38t para 70t e 90t. Contudo não foram 

apresentados dados técnicos detalhados que demonstrassem a real necessidade desta ampliação. 

Neste aspecto, não foi esclarecida qual a dimensão e capacidade da frota atual e como a 

ampliação do empreendimento inviabilizaria a utilização da mesma. Além disso, o EIA afirma 

que “até o ano de 2012 todo o transporte do ROM e de estéril” eram realizados com caminhões 

de 32 e 38t e que, “com a aquisição da frota fora-de-estrada, houve a necessidade de duplicar a 

estrada” (fl. 061). Também afirma que a “VALE S.A. retirou recentemente de circulação os 

caminhões traçados de 38t e introduziu caminhões fora-de-estrada de 70 e 90 t” (fls. 195). 

Sendo assim, confirmando-se que a frota de 70t e 90t efetivamente já está em operação, deve 

ser verificado o porquê de somente agora ser submetida a proposta de duplicação da estrada e 

se havia licenciamento e condições técnicas e de segurança que o permitissem, já que não foram 

encontradas referências sobre isso na documentação analisada. 
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Outras justificativas acatadas pela SUPPRI para a duplicação, dizem respeito à 

“eliminação da necessidade de realocação das ITMs existentes em CFJ para JGD visando o 

beneficiamento do minério e a melhoria na eficiência do controle sobre o fluxo de água de 

drenagem das áreas alteradas, inclusive da estrada, com a ampliação ou implantação de novos 

mecanismos de drenagem superficial”. Porém, também não foram esclarecidos de maneira 

detalhada quais as implicações econômicas/ambientais que tornam mais vantajosa a duplicação 

da estrada em relação à realocação de ITMs em JGD, ainda mais considerando que as mesmas 

ainda podem estar em funcionamento, e também qual a real necessidade de se ampliar/implantar 

novos mecanismos de drenagem superficial. 

Outro ponto que ainda carece de maiores informações, e que já foi mencionado 

nas seções acima, trata-se do detalhamento do beneficiamento do material proveniente das 

cavas de CFJ e JGD. Neste sentido, o projeto de duplicação da estrada afirma que todo o ROM 

de JGD será transportado para a ITM UMD CFJ (fls. 195, 196 e 199), mas também diz que 

“praticamente” todo o ROM será processado nas ITMs de CFJ (fls. 197), dando a entender que 

não seria a totalidade. Novamente esta questão é de fundamental importância, pois a 

necessidade e viabilidade/adequabilidade da duplicação da estrada também depende da análise 

das características e capacidades de beneficiamento instaladas em JGD e CFJ e seu 

funcionamento atual, o que não é suficientemente esclarecido na documentação apresentada. 

Quanto às alternativas locacionais e de projeto, embora o EIA afirme que a 

duplicação seria a melhor alternativa, pois diminuiria os impactos ambientais ao “eliminar a 

necessidade de implantação de uma nova estrada em um local diverso” (fls. 199), o estudo não 

explica o motivo de ter sido descartada a utilização da “estrada de mineração da Itaminas” já 

existente. Além disso, embora o EIA afirme que dentre as propostas de duplicação, a 

Alternativa 4 seria aquela com menor “vulnerabilidade aos impactos ambientais” (fls. 200), o 

estudo também não explica o porquê disso, ainda mais considerando que o volume total de corte 

e aterro não é o menor dentre as alternativas possíveis. Ainda em relação ao estudo de 

alternativas, se considerarmos que tal análise deve confrontar inclusive a hipótese de não 

realização da obra, temos que deveria ser incluído no estudo a alternativa de realocação das 

ITMs em JGD ao invés da duplicação da estrada. 

Embora tenham sido apresentadas as descrições das estruturas de contenção de 

sedimentos/decantadores, não foi encontrado no processo um projeto detalhado da duplicação 
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com o dimensionamento completo das estruturas e do sistema de drenagem baseado em dados 

hidrológicos válidos. 

Adicionalmente, no contexto atual que envolve o rompimento da Barragem I e a 

estabilidade da estrutura, devem ser verificadas ainda as circunstâncias que permitiram a 

introdução de caminhões mais pesados (70t e 90t), que consequentemente promoveriam 

maiores vibrações e possíveis riscos à estrutura da barragem, considerando a informação de que 

houve recomendação técnica em revisões periódicas de segurança da Barragem I para evitar a 

circulação de equipamentos pesados em suas proximidades, visando diminuir a probabilidade 

da ocorrência de gatilhos para ruptura por liquefação, muito embora as operações de desmonte 

com o uso de explosivos na Mina CFJ, impliquem em riscos ainda maiores neste aspecto. 

Também deve ser confirmado se os caminhões já estavam em circulação na época do 

rompimento, considerando as afirmações do EIA neste sentido. 

Concluindo a análise das atividades principais que caracterizam o 

empreendimento, salienta-se novamente a necessidade da inclusão da atividade de lavra a céu 

aberto visando à continuidade das minas CFJ e JGD como objeto do licenciamento (A-02-03-

8 - Lavra a céu aberto - Minério de ferro), pois todas as outras atividades do empreendimento 

estão intimamente correlacionadas e não poderiam ser analisadas em separado para verificação 

da viabilidade do licenciamento. Neste aspecto, mais uma vez chama-se a atenção para a 

completa omissão no EIA de dados em relação à continuidade da explotação na mina de CFJ 

após 2016 e o prolongamento de JGD após 2021, enquanto o Masterplan atualizado indica a 

realização de atividades minerárias até 2032 nas duas cavas. Se porventura a análise detalhada 

dessa questão tiver sido realizada no âmbito de outro processo vinculado ao empreendimento, 

no mínimo as informações técnicas sobre este ponto deveriam constar no presente processo, já 

que se trata da unificação de estruturas em um mesmo empreendimento minerário, muito 

embora, segundo o PU da própria SUPPRI, a revalidação das LOs das minas CFJ e JGD foi 

condicionada à unificação dos procedimentos (fl. 3316) e a legislação vigente vede a 

fragmentação do licenciamento em casos de atividades interdependentes e exercidas em áreas 

contíguas. 

Por todo o exposto acima, reafirmamos que, no mínimo, houve por parte da 

SUPRAM/SUPPRI uma análise pouco criteriosa do empreendimento como um todo, aceitando 

a simplificação e/ou falta de informações fundamentais do empreendimento a ser licenciado, 
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além de apresentar desorganização processual com documentos ausentes, repetidos e não 

numerados. Dos fatos mais graves ora constatados destacam-se: o enquadramento do 

licenciamento em modalidades menos restritivas sem o devido respaldo na legislação vigente e 

a concessão de licença (LP+LI+LO Nº 007/2018) com base em Estudo de Impacto Ambiental 

que não abrangeu integralmente a extensão total do empreendimento, considerando o 

prolongamento de sua vida útil de 2021 para 2032. Tais constatações evidenciam o 

atropelamento do devido processo e até mesmo uma facilitação indevida de sua aprovação por 

parte da administração estadual e VALE S.A. Salienta-se que esta conclusão é baseada 

exclusivamente na análise da documentação disponibilizada até o momento. A adequabilidade 

técnica dos projetos apresentados na documentação não foram objeto de uma análise 

aprofundada. 

 

Para uma verificação completa das condições em que se deu o licenciamento do 

empreendimento como um todo, o que não foi o foco prioritário do presente Laudo Pericial 

conforme já explicado na Seção II - OBJETIVO, além dos pontos já abordados, diversas outras 

questões ao longo do processo ainda precisam ser analisadas de forma a se verificar a 

adequabilidade e regularidade dos atos técnicos e administrativos do órgão ambiental e das 

empresas envolvidas em relação aos dados disponibilizados, tais como: 

- A delimitação e dimensionamento das áreas declaradas como diretamente afetada 

(ADA) e influenciadas (AID e AII); 

- As alternativas locacionais apresentadas e se foram selecionadas por critérios 

essencialmente econômicos ou técnico-ambientais; 

- Os danos e impactos avaliados e descritos para os meios biótico, físico e 

socioeconômico especialmente no que diz respeito aos recursos hídricos e espécies 

ameaçadas; 

- A idoneidade e adequabilidade das informações complementares apresentadas em 

resposta aos questionamentos realizados pela comunidade em audiência pública; 

- As condições do rebaixamento do nível d’água na mina CFJ e cumprimento das 

condicionantes das outorgas relacionadas; 
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- As autorizações relacionadas à supressão de vegetação de Mata Atlântica e APP 

e se estão enquadradas nos casos previstos em lei; 

 - As medidas mitigadoras a serem adotadas nas fases de implantação, operação e 

fechamento do empreendimento; 

- Os programas de monitoramento e controle e demais projetos apresentados no 

âmbito do Plano de Controle Ambiental – PCA; 

- As compensações propostas em decorrência das intervenções provocadas pelo 

empreendimento; 

- Entre outros aspectos técnicos e de controle processual. 

 

 

III.7. – Aspectos relativos ao licenciamento minerário 

Em consulta realizada ao site da ANM 

[sigmine.dnpm.gov.br/sirgas2000/MG.shp; Acesso em: 12/08/2019] verificou-se que a maior 

parte da Barragem I, assim como da cava de Córrego do Feijão, encontram-se inseridas na 

poligonal do processo ANM nº 4.757/1940, que se encontra em fase de Concessão de Lavra 

para a substância “Ferro”, sob a titularidade da VALE S.A., abrangendo o total de 660,56 ha 

[Portaria de Lavra nº 67/94, DOU de 04/03/1994]. Consoante informado no PU 0786757/2018 

a área de 660ha [parte do Grupamento Mineiro do processo 931.344/2005 segundo o PU] 

apresentava um total de 420 ha impactados, 150,17 ha reabilitados e 341,86 ha em reabilitação. 

Na documentação apresentada [publicação no DOU Nº 82 de 30/04/2007, Seção 1, Pg. 402] foi 

informado que tal concessão foi englobada, juntamente com a poligonal do processo 7.307/1956 

[Portaria de Lavra nº 193/2001 DOU de 11/06/2001], na constituição do Grupamento Mineiro 

nº 221 [DOU de 30/04/2007 – Processo nº 931.344/2005]. 

Contudo, parte das estruturas, inclusive ampliações previstas nos processos de 

licenciamento ambiental em análise, encontram-se localizadas em áreas de outras 

poligonais/processos minerários, como por exemplo: parte da própria Barragem I (projeto de 

recuperação de finos), que ainda se encontra inserida em área com direitos minerários atribuídos 

à empresa “Bitarães Mineradora S A” [Processo 835.075/1994 – requerimento de lavra de 

minério de ferro, abrangendo o total de 261,90ha – RCA/PCA apresentado para a Barragem I, 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

96 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 

em dezembro/2007, já informava que: “O processo DNPM [..] foi adquirido pela Minerações 

Brasileiras Reunidas - MBR (empresa do Grupo Vale). A cessão de direitos minerários até o 

momento não foi homologada pela VALE S.A. [..]. Entretanto, existe uma área de servidão da 

VALE S.A., com laudo do DNPM, que já abrange esse título minerário. ” [PA nº 

00245/2004/041/2008, fl. 034]. Salienta-se que nenhuma atualização destas informações foi 

localizada na documentação examinada. 

 

Figura 63. Ilustração de estruturas (Barragens I e VI e rejeitoduto) e da Área Diretamente Afetada - 

ADA pelo projeto de recuperação de finos, consoante mapeado no EIA/RIMA, estando parte da ADA 

(contorno vermelho) inserida na poligonal ANM nº 835.075/1994 (contorno pontilhado amarelo), com 

direitos minerários ainda atribuídos a terceiro (fase de requerimento de lavra). 
 

Partes da cava da Mina de Córrego do Feijão – CFJ, além da ADA prevista para 

implantação da PDE Feijão e para ampliação da PDE Menezes encontram-se parcialmente 

inseridas em áreas com direitos minerários atribuídos a outras empresas [exemplos: “Larf 

Consultoria e Administração Ltda.” – Processo 830.094/2006 – em fase de requerimento de 

lavra; “Macarani Mineração Ltda.” – Processos 830.344/2014, 830.380/2014 e 830.369/2014 - 

em fase de requerimento de pesquisa; “Terrativa Minerais S.A.” – Processo 830.605/2009 - em 

fase de requerimento de pesquisa].
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Figura 64. Ilustração de estruturas (Cava CFJ, PDEs Menezes e Feijão) e da Área Diretamente Afetada - ADA pelas ampliações da Cava CFJ e da PDE, consoante mapeado no 

EIA/RIMA, estando parte da ADA (contornos vermelho e laranja fortes) inserida nas poligonais ANM nº 830.094/2006 (contorno tracejado laranja – requerimento de lavra) e nº 

830.344/2014, nº 830.380/2014, nº 830.369/2014 e nº 830.605/2009 (contorno tracejado verde - requerimento de pesquisa), com direitos minerários atribuídos a terceiros. As 

poligonais dos processos da VALE 4.757/1940 e nº 7.307/1956 [Grupamento Mineiro 931.344/2005, com concessão de lavra] encontram-se ilustradas com contornos pontilhados 

vermelhos. 
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Adicionalmente, partes da cava da Mina de Córrego do Feijão – CFJ, além da 

ADA prevista para implantação da PDE Feijão, ampliação da Cava CFJ, e para ampliação da 

PDE Menezes, da PDE Norte I e outras, encontram-se parcialmente inseridas em áreas com 

direitos minerários atribuídos à própria VALE S.A. [exemplos: Processo nº 837.518/1993 – 

requerimento de lavra; Processo nº 833.674/2007 – requerimento de pesquisa], indicando 

eventual possibilidade de futura continuidade da atividade de extração mineral no entorno da 

cava CFJ. 

 

Figura 65. Ilustração de estruturas (Cava CFJ, PDE Norte, PDE Feijão, Duplicação da Estrada JGD/CFJ) 

e da Área Diretamente Afetada - ADA pelas ampliações projetadas, consoante mapeado no EIA/RIMA, 

estando parte da ADA (contornos vermelho e laranja fortes) inserida na poligonal ANM nº 833.674/2007 

(contorno pontilhado verde), com direitos minerários atribuídos à própria VALE S.A. (fase de 

requerimento de pesquisa, desbloqueada judicialmente em 19/09/2018). Os Processos 832.305/2002 

(estreita faixa entre as poligonais 7.307/1956 e 4.757/1940), 830.475/2000 (Aut. Pesquisa), 

831.247/1993 (Disponibilidade) e 837.518/1993 (fora da ADA do projeto) não foram considerados nesta 

análise. 
 

Já a área da Mina de Jangada encontra-se inserida na poligonal do processo nº 

4.909/1962, também na fase de Concessão de Lavra de minério de ferro, sob a titularidade da 

“Minerações Brasileiras Reunidas S A”, abrangendo o total de 908,12ha [Portaria de lavra nº 
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81.358, de 21/02/1978]. Consoante informado no PU 0786757/2018 a área apresentava um total 

de 328,2 ha impactados, 150,17 ha reabilitados e 362,53 ha em reabilitação. 

Contudo, partes da cava da Mina de Jangada - JGD e da Área Diretamente 

Afetada - ADA pelo projeto de continuidade/ampliação encontram-se parcialmente inseridas 

em áreas com direitos minerários atribuídos a outras empresas [exemplos: “Ferromar Indústria 

e Comércio Ltda.” - Processo 5.960/1956 – Concessão de Lavra; “Mineral do Brasil Ltda.” - 

Processo 4.568/1941 - Concessão de Lavra; “Espólio de Eduardo Cozac” - Processo 1.154/1936 

- Concessão de Lavra; “Mib Mineração Ibirité Ltda.” – Processo 830.476/1986 – Concessão de 

Lavra; e “Zaquia Cosac” - Processo 832.127/2014 - requerimento de pesquisa]. 
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Figura 66. Ilustração de estruturas (Cava JGD, PDE Jacó II e III, Duplicação da Estrada JGD/CFJ, além de outras) e da Área Diretamente Afetada - ADA pelas ampliações 

projetadas, consoante mapeado no EIA/RIMA, estando parte da ADA (contornos vermelho e laranja fortes) parcialmente inseridas nas poligonais ANM nº 5.960/1956, nº 

4.568/1941, nº 1.154/1936, nº 830.476/1986 (violeta – Concessão de Lavra) e nº 832.127/2014 (verde claro – requerimento de pesquisa), atribuídas a terceiros. A poligonal do 

processo da MBR/VALE nº 4.909/1962 encontra-se ilustrada com contornos pontilhados vermelhos. 
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Cabe ressaltar que os signatários não obtiveram acesso a procedimentos 

administrativos realizados no âmbito do DNPM/ANM, tendo sido tão somente citadas 

referências de números de processos e/ou apresentadas cópias de algumas portarias de lavra ou 

outros documentos/publicações relacionados a direitos minerários/poligonais, supostamente 

atribuídos à área diretamente afetada, em documentação apresentada nos procedimentos de 

licenciamento ambiental. 

As referências aos processos DNPM/ANM passaram a ser confusas e/ou 

incompletas/omissas nos últimos processos de licenciamento ambiental, especialmente nos 

FCEs dos processos COPAM nº 00245/2004/050/2015 e de APEF nº 5360/2015 examinados, 

nos quais se informou como associados, além do processo 931.344/2005, o processo 

831.689/2002, cuja poligonal tem localização incompatível com a da ADA. No processo de 

compensação ambiental nº 09000002869/2016 informa-se como associado somente o processo 

837.518/1993. 

 

 

Figura 67. Processos minerários também citados no Processo de APEF nº 5360/2015, fl. 496.  
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IV. RESPOSTAS AOS QUESITOS 

Tendo em vista o exame documental realizado, bem como tudo quanto foi 

exposto no corpo deste Laudo Pericial, os Peritos respondem abaixo parte dos quesitos 2, 3, 4, 

5, 10, 11 e 12 especificamente no que se refere aos aspectos pertinentes e relativos ao 

licenciamento ambiental do empreendimento, deixando de se manifestar em relação aos 

quesitos 1, 6, 7, 8 e 9, por não guardarem relação com o assunto especificado e/ou por não terem 

sido encontradas informações consideradas relevantes na documentação examinada. 

 

Quesito 2. “As barragens rompidas recebiam ou receberam rejeitos de quais minas? Havia 

rejeitos oriundos de outra empresa? Havia licenciamento ambiental para este fim? ” 

Consoante registrado no processo administrativo mais recente de licenciamento 

ambiental do empreendimento (PA COPAM 00245/2004/050/2015), a Barragem I (B-1) 

rompida recebeu rejeitos da Mina Córrego do Feijão – CFJ [VALE S.A.] e também da Mina de 

Jangada – JGD [direitos minerários em nome da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. – MBR, 

empresa atualmente controlada pela VALE S.A. ], pelo menos no período compreendido entre 

os anos de 2008 e 2014. 

Neste período e após, a documentação não é clara sobre até quando continuou 

havendo processamento de JGD nas instalações de CFJ e se há e/ou havia licenciamento 

ambiental que o permitisse e em qual quantidade. Neste sentido, muito embora a 

Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana (SUPRAM CM/SEMAD) 

demonstrasse conhecimento sobre o fato, ao declarar em documento de 2011 que a Mina CFJ 

recebia o Run of Mine (ROM ou produção bruta de minério) da Mina de JGD em quantidade 

equivalente “a aproximadamente 70% do minério tratado no local”, na ocasião do 

licenciamento específico da B-1 realizado em 2009, o Parecer Único da SUPRAM, sugestivo 

pela concessão da licença, só faz menção à Mina Córrego do Feijão, sem qualquer informação 

sobre sua integração com JGD. Para maiores detalhes vide Subseções “III.2. – Síntese histórica 

sobre o licenciamento ambiental e utilização da Barragem I” e “III.6. – Outras considerações 

sobre o procedimento ambiental PA COPAM 00245/2004/050/2015”. 

 

Quesito 3. “. Que tipo de rejeitos eram depositados nas barragens do Córrego do Feijão? E na 

barragem B1? Qual a última data em que as barragens rompidas receberam rejeitos? ” 
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De acordo com a documentação analisada a única barragem com outorga 

destinada ao lançamento de rejeitos na área da Mina Córrego do Feijão é a Barragem I, muito 

embora a Barragem VI também esteja incluída no projeto de recuperação de finos dos rejeitos 

apresentado pela VALE S.A. Neste sentido, a documentação faz menções de que a B-VI 

também recebia descargas eventuais de rejeitos, sendo necessários esclarecimentos por parte da 

empresa e da SUPRAM quanto à regularidade deste procedimento já que as informações 

indicam que a mesma possuía outorga apenas para a “contenção de sedimentos”. 

Quanto ao tipo de rejeitos, as informações restringem-se apenas à Barragem I 

não tendo sido encontrada qualquer informação sobre as condições da Barragem VI e seu 

conteúdo no que diz respeito ao possível aproveitamento do material nela depositado. Sobre a 

B-I, trata-se de material residual fino proveniente do processo de beneficiamento do minério de 

ferro extraído de mina(s) existente(s) na região. Na documentação analisada foram encontradas 

apenas descrições resumidas da caracterização dos rejeitos, cujo enfoque principal era o seu 

aproveitamento econômico, tal como exposto a seguir: 

 91,79% das partículas com granulometria inferior a 0,150mm e 58,81% inferior a 

0,045mm; 

 Teores médios de 48,08% de Fe, 20,58% de SiO2, 3,16% de Al2O3; 

 Minerais de ferro representados por hematita, martita, magnetita e goethita; 

 Minerais de ganga representados por quartzo, gibbsita e caulinita; 

 Melhor concentrado obtido por separação magnética com teor de Fe de 67,54%, 

SiO2 de 1,5% para uma recuperação de massa de 68%. 

 

Quanto ao seu comportamento geotécnico as únicas informações encontradas na 

documentação são relacionadas ao Projeto de Disposição de Estéril e Rejeitos na Cava CFJ, 

quais sejam: 

 “Comportamento geotécnico do depósito de rejeitos” na cava será influenciado “por 

sua forma de deposição (subaquática) ”; 

 “Sua composição essencialmente arenosa e sua condição saturada e fofa 

representam importantes condicionantes para a ocorrência de fenômenos 

cisalhamento não drenada”; 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

104 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

 Neste contexto (disposição de rejeitos na Cava CFJ) foram atribuídos os seguintes 

parâmetros “adotados com base em resultados de ensaios prévios (preliminares) e 

na experiência com materiais semelhantes”: 

 

“- Resistência não drenada: c = 0,25 σ’v0 e φ = 0” 
 

Além disso, outras questões relacionadas à recuperação dos finos das Barragens 

I e VI carecem de maiores esclarecimentos no âmbito do processo de licenciamento que vão 

desde os detalhes operacionais e questões de segurança até dados e divergências sobre o seu 

uso, descomissionamento total e reconstituição final da área, conforme exposto na Subseção 

“III.4. – Caracterização dos rejeitos depositados na Barragem I e projeto de recuperação de 

finos” 

Quanto à última data em que a Barragem I recebeu rejeitos, as informações 

encontradas na documentação do licenciamento não são precisas, mas indicam que a estrutura 

estava desde meados de 2016 sem receber o material, já que a partir de então o tratamento do 

minério supostamente estaria sendo realizado a seco. Para maiores detalhes vide subseções 

“III.3. – Situação da Barragem I registrada nos processos administrativos” e “III.4. – 

Caracterização dos rejeitos depositados na Barragem I e projeto de recuperação de finos”. 

 

Quesito 4. “Na data em que as barragens se romperam elas estavam ativas ou em obras? 

Circunstanciar. ” 

Consoante registrado nos processos administrativos de licenciamento ambiental 

do empreendimento e detalhado na Subseção “III.3. – Situação da Barragem I registrada nos 

processos administrativos”, a Barragem I (B-1) encontrava-se inoperante, ou seja, não recebia 

mais rejeitos desde meados de 2016 – devendo, contudo, continuarem a ser executados os seus 

Programas de Monitoramento, até o seu descomissionamento total. 

 

Quesito 5. “A barragem possuía equipamento de monitoramento, tais como piezômetro, 

24PI044 ou PIMS? Esses equipamentos eram suficientes para o monitoramento da barragem?” 

Consoante registrado nos processos administrativos de licenciamento ambiental 

do empreendimento no que diz respeito ao monitoramento geotécnico da Barragem I (B-1), a 

empresa VALE S.A. apresentou um Subprograma de Monitoramento Geotécnico da referida 

estrutura e informou que o empreendimento já dispunha de um protocolo de auscultação que 
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envolvia inspeções visuais e instrumentação para acompanhamento de suas condições de 

estabilidade. 

Nos estudos apresentados pela empresa são descritos os procedimentos 

necessários para a operação do plano de monitoramento durante toda a vida útil do 

empreendimento, inclusive no que se refere à classificação de níveis de segurança e ações 

emergenciais que devem ser adotadas em caso de possíveis anomalias identificadas na estrutura. 

Segundo consta na documentação, a instrumentação existente na Barragem I, 

quando da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA em 2014, contava com: 18 marcos 

superficiais, 2 inclinômetros, 78 piezômetros Casagrande, 20 indicadores de nível d’água, 53 

drenos com medidor de vazão, 1 régua de medição do nível d’água no reservatório e 1 

pluviômetro. 

Conforme constante no referido EIA, chama-se atenção para duas observações 

indicativas da existência de problemas no monitoramento da barragem: uma relativa aos 

piezômetros que, sem especificar quais e/ou quantos, informa sobre a suspeita de não estarem 

funcionando corretamente e/ou danificados, e outra relativa aos drenos informando que vários 

deles estavam secos. Salienta-se ainda que a descrição deste problema (drenos secos) já havia 

sido reportada no âmbito do processo de licenciamento da estrutura obtido em 2009 (PA 

COPAM 00245/2004/041/2008). Além disso, outras recomendações de medidas de controle da 

Barragem I foram realizadas sem, contudo, terem sido encontradas informações sobre o seu 

atendimento. 

Adicionalmente, no processo também constam informações sobre a existência 

de um Programa de Monitoramento Sismográfico que conta com uma rede automática de 35 

estações fixas abrangendo a área do empreendimento como um todo e que inclui uma estação 

situada na Barragem I e localidades próximas. O monitoramento de vibrações decorrentes das 

atividades minerárias (explosões, operação de maquinário pesado etc.) é especialmente 

relevante na avaliação do risco potencial da ocorrência de eventos que ajam como gatilhos para 

a liquefação do rejeito armazenado 

No âmbito do processo de licenciamento, não foram encontradas informações 

adicionais que confirmem se todos os instrumentos e demais ações previstas nos programas 

citados foram efetivamente adotadas e qual era a situação atual. A adequabilidade e eficiência 

dos sistemas de monitoramento e instrumentação constantes do processo não foram objeto de 

avaliação no presente exame. 
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Para maiores detalhes vide subseção III.5 - Sistemas de monitoramento da 

Barragem I. 

 

Quesito 10. “Quantos alteamentos já foram feitos na barragem B1 e quais as datas destes? 

Estavam dentro da licença ambiental e da autorização do DNPM? ” 

Os signatários não obtiveram acesso a procedimentos administrativos realizados 

no âmbito do DNPM/ANM, consoante informado na Subseção “III.7. – Aspectos relativos ao 

licenciamento minerário”. 

O Relatório e Plano de Controle Ambiental – RCA/PCA, elaborado pela empresa 

LUME Estratégia Ambiental Ltda., específico para a Barragem I (B-1), inicialmente 

apresentado pela VALE S.A. ao Órgão Ambiental Estadual em 21/12/2007 [requerimento de 

Licença de Operação Corretiva e RCA/PCA, fls. 24 a 193 do PA 00245/2004/041/20008, 

formalizado em 29/05/2007 sob nº 036/1977/094/2007] apresenta um histórico da B-1, além de 

informações relativas ao 9º alteamento feito em 2007 (cota 937) e 10º e último construído em 

2013 (cota 942 - altura máxima de 87m - e vida útil prevista até 2014). Na Tabela 1 do histórico 

apresentado na Subseção “III.3. – Situação da Barragem I registrada nos processos 

administrativos” foram apresentadas ilustrações de configurações da barragem em diversos 

alteamentos, incluindo as datas aproximadas de construção dos mesmos. 

Consoante registrado nos processos administrativos de licenciamento ambiental 

do empreendimento, teriam sido executados ao todo 10 (dez) alteamentos na Barragem I (B-1). 

 

Quesito 11. “É possível verificar qual a inclinação do último alteamento realizado? É o mesmo 

dos demais alteamentos realizados anteriormente? Qual o tamanho do alteamento na data do 

acidente? ” 

Os processos de licenciamento ambiental examinados não apresentam 

detalhamentos de projetos e/ou da configuração final da barragem que permitam responder às 

duas primeiras questões formuladas neste quesito. 

Consoante detalhado na Subseção “III.3. – Situação da Barragem I registrada 

nos processos administrativos”, especificamente na tabela relativa ao histórico da Barragem I e 

com base na documentação apresentada no PA COPAM nº 00245/2004/041/20008, é possível 

inferir (considerando a paralisação da deposição de rejeitos informada em 2014 na apresentação 

da POTAMOS Engenharia e Hidrologia Ltda. e finalização das operações em meados de 2016) 
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que a configuração do corpo da Barragem I (taludes e bermas) na data do rompimento 

(25/01/2019) tenha sido semelhante à registrada em 2014, após a conclusão do seu 10º e último 

alteamento, efetivado em 2013. Na época (2014 segundo a POTAMOS) a barragem teria um 

comprimento de crista de 700m, altura média de 76m e altura máxima de 87m, contendo um 

volume de rejeitos estimado em 12,7 Mm3. 

Cabe mencionar que os projetos de engenharia do 9º e 10º alteamentos teriam 

sido desenvolvidos em 2006 (vida útil projetada até 2009/2010), pela empresa Geoconsultoria 

S/C Ltda, tendo sido o 9º alteamento executado em 2007/2008 [acréscimo de 7,5m até a cota 

937] e o 10º alteamento em 2013 [acréscimo de mais 5m até a cota 942]. Em 2014 iniciou a 

elaboração dos estudos e projetos de recuperação de finos das Barragens I e VI e de disposição 

de rejeitos na cava de CFJ, a cargo da Equipe VALE S.A. de Geotecnia e Hidrologia Ferrosos 

Sul e da empresa projetista VOGBR. 

 

Quesito 12. “Outros julgados úteis. ” 

Em uma análise de aspectos gerais do Processo COPAM nº 

00245/2004/050/2015, baseando-se principalmente no conteúdo do Parecer Único – PU nº 

0786757/2018 (SIAM) (fls. 3315 a 3370V), foram verificados diversos pontos que evidenciam 

a existência de irregularidades no licenciamento analisado. O que se verificou até o momento é 

que, no mínimo, houve por parte da SUPRAM/SUPPRI uma análise pouco criteriosa do 

empreendimento como um todo. Neste sentido, os Peritos apresentam com maiores detalhes 

algumas destas observações, na subseção “III.6 - Outras considerações sobre o procedimento 

ambiental PA COPAM 00245/2004/050/2015”, cuja pertinência e necessidade de 

aprofundamento poderão ser avaliadas conforme o critério da(s) autoridade(s) responsável(is). 

A fragmentação/fatiamento do licenciamento ambiental nos processos 

administrativos PA COPAM nº 00245/2004/050/2015 [examinado nesse laudo] e PA nº 

00118/2000/030/2013 [não apresentado a exame na íntegra], além de outros, bem como a 

desconsideração de estruturas/operações relacionadas com as atividades ampliadas e que já 

estariam, supostamente, amparadas por licenças ambientais pretéritas, certamente prejudica a 

avaliação de impactos ambientais cumulativos do conjunto de atividades. 

A alegação de suposta análise conjunta apresentada pelos representantes da 

SUPPRI na Audiência Pública e em reunião da CMI/COPAM não procede, considerando-se, 

por exemplo, os aspectos/documentos diversos analisados separadamente nos Pareceres Únicos 



LAUDO Nº 2224/2019 – NUCRIM/SETEC/PF/SR/SP 

108 

 

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 

jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

Nº 0786757/2018 e Nº 0786382/2018 [áreas de influência separadas, caracterização do 

empreendimento com presença de estruturas diferenciadas, informações complementares 

apresentadas pela VALE S.A. após questionamentos da Audiência, cavidades afetadas pela 

ampliação etc.]. 

Cabe ressaltar que algumas das estruturas já existentes, não apresentavam 

licença ambiental válida na ocasião do atual licenciamento, a exemplo da própria Barragem I e 

de parte das usinas de beneficiamento de minério de ferro - considerando que a validade da 

última renovação do Certificado LO nº 211/2011 expirou em 16/08/2018. Salienta-se que, com 

a emissão do Certificado de LP+LI+LO Nº 007/2018, tais estruturas (a exemplo da Barragem I 

e Unidades de Tratamento a úmido) não tiveram a sua licença de operação plenamente 

revalidada, pois não foram devidamente contempladas dentro das atividades apreciadas como 

objeto do PA, tendo sido consideradas no processo como já licenciadas anteriormente. Sendo 

assim, no momento de seu rompimento, a Barragem I encontrava-se descoberta de 

licenciamento que permitisse a sua operação para a finalidade de contenção de rejeitos. 

Embora na delimitação das Áreas Diretamente Afetadas pelo empreendimento e 

nos Programas de Controle Ambiental a Barragem I tenha sido considerada nos estudos 

apresentados no PA, o referido certificado de licença cita apenas as seguintes atividades: A-05-

04-7 (Pilhas de Rejeito/estéril), além de A-05-01-0 (Unidade de Tratamento de Minerais - 

UTM, com tratamento a seco), A-05-06-2 (Disposição de estéril ou de rejeito inerte e não inerte 

da mineração em cava de mina, em caráter temporário ou definitivo, sem necessidade de 

construção de barramento para contenção), A-05-09-5 (Reaproveitamento de bens minerais 

dispostos em barragem) e E-01-13-9 (Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de 

empreendimentos minerários). Dessa forma, não consta do Certificado de LP+LI+LO Nº 

007/2018 a atividade A-05-03-7 (Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos da mineração), 

assim como esta atividade não foi considerada pelo órgão ambiental no enquadramento do 

empreendimento. Destaca-se também que a Área de Influência Direta - AID referente à Licença 

de Operação vencida da (Certificado LOC nº 143/2009), que chegava até o Rio Paraopeba, não 

foi mantida no Certificado de LP+LI+LO Nº 007/2018. 

Ademais, os estudos ambientais apresentados tinham previsto a continuidade do 

tratamento de minério a úmido pois mantiveram as capacidades instaladas deste tipo de 

tratamento o que, consequentemente, demandaria que os rejeitos gerados fossem dispostos em 

estruturas apropriadas, tais como a Barragem I ou equivalente. Este assunto passou a ser tratado 
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de forma confusa e pouco clara no processo de licenciamento, carecendo-se de maiores 

informações sobre a desativação/descaracterização dessas estruturas, bem como, sobre uma 

possível transição/substituição da metodologia de tratamento utilizada. 

Salienta-se ainda o prolongamento da vida útil do empreendimento até 2032, que 

modifica e amplia substancialmente os potenciais impactos relacionados às atividades, cujas 

dimensões e características não foram detalhadas/avaliadas e sequer citadas no EIA 

apresentado, possui implicações diretas na análise do licenciamento requerido. Neste sentido, 

a LP+LI+LO Nº 007/2018, muito embora tenha contemplado as ampliações até o ano de 2032, 

não o fez com base em estudos ambientais (EIA) que abrangessem integralmente as atividades 

do empreendimento, na forma como foi licenciado. 

Assim sendo, a simplificação e/ou omissão de informações fundamentais do 

empreendimento submetido ao licenciamento ambiental, a desorganização processual, a 

presença de documentos fora de contexto (ou cuja idoneidade não foi aferida), a ausência de 

folhas nos autos do PA ou presença de folhas repetidas ou não numeradas, além de outros vícios 

dos quais destacam-se os de maior gravidade: enquadramento do licenciamento em 

modalidades menos restritivas sem o devido respaldo na legislação vigente e a concessão de 

licença (LP+LI+LO Nº 007/2018) com base em Estudo de Impacto Ambiental que não 

abrangeu integralmente a extensão total do empreendimento, considerando o prolongamento de 

sua vida útil de 2021 para 2032, evidenciam o atropelamento do processo e até mesmo uma 

facilitação indevida de sua aprovação por parte da administração estadual e VALE S.A. 

Salienta-se que esta conclusão é baseada exclusivamente na análise da 

documentação disponibilizada até o momento e que o fornecimento de informações enganosas 

e/ou omissão de dados em procedimentos de licenciamento ambiental, bem como a concessão 

de licença em desacordo com as normas, entre outras condutas relacionadas na Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9605/98), constituem “Crimes contra a Administração Ambiental”, 

conforme exposto na Seção V da lei. 

Para uma verificação completa das condições em que se deu o licenciamento do 

empreendimento como um todo, o que não foi o foco prioritário do presente Laudo Pericial 

(vide seção II – OBJETIVO), além dos pontos já abordados, diversas outras questões técnicas 

e processuais ao longo do procedimento ainda precisariam ser analisadas de forma a se verificar 

a adequabilidade e regularidade dos atos técnicos e administrativos do órgão ambiental e das 
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empresas envolvidas em relação aos dados e estudos disponibilizados, conforme exposto em 

detalhe na subseção III.6. 

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo que, 

elaborado em 110 (cento e dez) páginas, lido e achado conforme, assinam acordes. 
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