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PAUTA COLETIVA DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA ANGLO 

AMERICAN S/A NO PROJETO MINAS RIO EM CONCEIÇÃO DO 

MATO DENTRO 

COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO BOM SUCESSO: SAPO, 

TURCO, CABECEIRA DO TURCO E BECO 

 

Os moradores das comunidades de São Sebastião do Bom Sucesso: Sapo, Beco, Turco 

e Cabeceira do Turco, abaixo assinados (lista de presença anexa), atingidos pela 

atividade de mineração da sociedade empresária Anglo American S/A, vem, 

respeitosamente, apresentar a pauta coletiva de reivindicação aprovada no dia 19 de 

fevereiro de 2020, em assembleia geral na sede da ASCOB: 

 

Ao longo do licenciamento ambiental das atividades de mineração da sociedade 

empresária Anglo American S/A (número 472/20071) diversos danos ambientais e 

sociais foram e estão sendo causados às comunidades do entorno do empreendimento, 

sendo que as comunidades acima mencionadas vêm sofrendo há vários anos sem a 

devida, prévia e justa compensação e mitigação. 

 

No intuito de corrigir diversos erros de análise de avaliação de impacto ambiental que, 

infelizmente, ocorreram no processo de licenciamento ambiental número 472/2007, 

solicitamos a intervenção das diversas autoridades, poder público, instituições e 

sociedade civil, especificamente do Ministério Público, Semad (Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e SUPRAM (Superintendência 

Regional de Meio Ambiente) de Jequitinhonha para que as seguintes questões sejam 

negociadas com a Anglo American para que sejam garantidas a correta reparação e 

mitigação das comunidades afetadas pela mineração Minas Rio: 

 

                                                           
1 Número inicial padrão. 
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1- Considerando que o Comitê de Convivência criado em 2017 não detinha 

legitimidade nem discutiu de forma adequada, com ampla participação, os critérios 

adotados no PNO (Subprograma de Negociação Opcional) com toda a comunidade; 

Considerando que em todas as reuniões do Comitê de Convivência, que trataram de 

critérios de negociação, não foi aceito inclusão nem discussão de propostas das 

comunidades acima mencionadas; 

 

Considerando que os membros do Comitê de Convivência que participaram das 

reuniões não tiveram a devida capacitação para a participação em um conselho de 

tamanha responsabilidade; 

 

Considerando que muitas pessoas das comunidades acima citadas quiseram fazer 

parte do Comitê de Convivência e tiveram negadas a sua participação.  

 

Considerando que muitas pessoas atingidas não participaram da construção dos 

critérios de negociação; 

Solicitamos a revisão imediata dos critérios do PNO para as comunidades acima 

mencionadas, adotando-se neste, no mínimo, os critérios adotados no PNF (Plano de 

Negociação Fundiária) que foi utilizado em outras negociações da Anglo American 

no território ou novos critérios a serem criados com a participação da comunidade 

assessorada pela ATI (Assessoria Técnica Independente); 

Fica garantido que eventual pagamento de indenizações ou compensações financeiras 

aos atingidos deve ser à vista e não pode ser condicionado à regularização imobiliária 

formal.  

Requeremos a suspensão imediata do PNO (Subprograma de Negociação Opcional) 

e de todos os critérios aprovados pelo então existente Comitê de Convivência. 

A revisão imediata de todas as indenizações feitas no PNO.  

Que a Anglo apresente listagem de todos os atingidos que já foram reassentados pelo 

PNO. 
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2- A revisão imediata de todos projetos de reativação econômica (reestruturação 

produtiva).  

Que seja assegurado a toda comunidade atingida acima mencionada direito de discutir 

um programa de reativação econômica (reestruturação produtiva) bem como de 

implementá-lo, garantindo-se o direito das comunidades de indicar entidades que 

prestarão assistência técnica. Nesse sentido requer a revisão do Programa de 

Reestruturação Produtiva da Anglo, que não foi amplamente debatido e discutido com 

a comunidade, para que, nesse contexto, seja implementada uma efetiva reativação 

econômica. 

As comunidades acima citadas não aceitam que a Emater faça e implemente 

programas de reativação econômica (reestruturação produtiva). 

Essa reivindicação baseia-se nos princípios de desempenho social seguidos pela 

Anglo American no Social Way, sobretudo, no tocante a respeitar os direitos humanos, 

envolver-se com as partes interessadas afetadas e capacitar grupos vulneráveis e 

marginalizados2. 

Que sejam assegurados que os projetos de reativação econômica (reestruturação 

produtiva) impliquem medidas de capacitação, fomento e concessão de bolsas pelo 

prazo mínimo de 5 anos, após o início dos projetos técnicos de geração de renda. 

Entende-se por Plano de Desenvolvimento Territorial e Reativação Econômica 

(reestruturação produtiva) o conjunto de atividades produtivas autossustentáveis 

que tem a finalidade precípua de gerar renda mensal de longo prazo para o atingido 

considerado elegível a uma compensação ou mitigação pelos danos causados pelo 

projeto Minas Rio. 

As propostas de desenvolvimento territorial e reativação econômica (reestruturação 

produtiva) serão definidas em conjunto com as comunidades afetadas e Anglo 

American S/A até o dia 30.07.2020. 

Em decorrência do disposto nesta cláusula a Anglo American S/A arcará com os 

custos, limitados à R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para elaboração de 

                                                           
2 Página 6 e 7 do Social Way. 
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projetos de reativação econômica (reestruturação produtiva), de caráter coletivo ou 

individual, bem como para arranjos produtivos, envolvendo cadeias produtivas 

definidas pelos atingidos, que serão realizados da seguinte forma e nos seguintes 

prazos: 

 

a) Levantamento de dados socioeconômicos primários, com o objetivo de permitir 

a formulação de prognósticos técnicos e mapeamentos a respeito das 

potencialidades de exploração econômica da região de maneira sustentável 

economicamente e que possam ser protagonizados pelos próprios atingidos, ainda 

que sob assessoramento técnico e empresarial por tempo suficiente até a 

maturidade dos negócios; 

Prazo para execução: 3 meses. 

 

b) Realização de oficinas de discussão com os atingidos, de modo que os resultados 

dos prognósticos sejam devidamente debatidos em discussão aberta, até que sejam 

escolhidos os projetos que melhor atendam aos anseios dos atingidos; 

Prazo de execução: 3 meses.  

 

c) Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) dos 

projetos escolhidos e respectivos Planos Executivos de Implantação (PEI); 

Prazo de execução: 3 meses.  

 

d) Assessoramento técnico de acompanhamento;  

Prazo de execução: 5 anos.  

 

O valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) não será usado para a 

implantação de projetos específicos de reativação econômica. Para estes, serão 

acordados outros valores entre a Anglo American S/A e a comunidade afetada das 

comunidades acima citadas, que constará de termo de acordo específico. 
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A equipe técnica será indicada pelas comunidades atingidas acima mencionadas.  

 

Para ausência de dúvidas, acordam as PARTES que os valores previstos neste 

instrumento, que incluem os projetos a serem elaborados pela equipe técnica 

indicada pelas comunidades afetadas acima citadas, constituem o limite máximo 

de investimento por parte da Anglo American para este fim.  Caberá à Anglo 

American realizar os gastos de investimentos nos respectivos planos de negócio da 

reativação econômica (reestruturação produtiva) das categorias acima citadas, 

ficando claro que os R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) acima citados não 

serão contabilizados nos gastos de implantação dos projetos de reativação 

econômica e pagamento das bolsas. 

 

3- Que seja assegurado direito de reassentamento (coletivo ou individual) com os 

seguintes critérios mínimos: 

- Moradias com no mínimo 80 m² 

- Que o projeto arquitetônico seja discutido e aprovado pela comunidade (se coletivo) 

ou individualmente 

- Garantia de tamanho mínimo de 560 m² de lote na área urbana, em local escolhido 

pelos atingidos ou em área rural, com tamanho mínimo, de um módulo rural. 

- Os projetos devem seguir o Padrão 5 de Desempenho IFC sobre Aquisição de Terras 

e Reassentamento Involuntário e a Nota de Orientação (encontrados na página web da 

IFC: www.ifc.org). Isto aplica-se sempre que há potencial para qualquer 

deslocamento físico (realocação ou perda de abrigo) ou deslocamento econômico  

(perda de bens ou acesso a bens que levam à perda de fontes de renda ou outros meios 

de subsistência)3. 

-  Para deslocados que possuem bens acima dos critérios mínimos aqui estabelecidos, 

fica garantido o alargamento desses critérios proporcional ao patrimônio afetado. 

                                                           
3 Página 21 do Social Way. 
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- Que ocorra nos reassentamentos feitos e a fazer nas comunidades acima citadas, com 

a supervisão da equipe técnica indicada pelos atingidos, “um monitoramento contínuo 

contra uma linha de base socioeconômica e, três anos após a conclusão, uma 

avaliação independente por peritos qualificados será executada para identificar os 

pontos fortes e de melhoria do reassentamento e recomendar medidas corretivas, 

sempre que necessário”4. Este monitoramento contará com a supervisão do Ministério 

Público. 

- Todas as pessoas das comunidades acima citadas têm direito ao reassentamento, que 

inclui o direito a uma terra melhor ou de igual qualidade, e, ainda, uma moradia que 

deve satisfazer os seguintes critérios de adequação: facilidade de acesso, 

acessibilidade, habitabilidade, segurança da posse, adequação cultural, adequação do 

lugar e acesso aos serviços essenciais, tais como saúde e educação5.  

- Todas as medidas de reassentamento, tais como a construção de casas, fornecimento 

de água, eletricidade, saneamento, escolas, acesso a estradas (...) devem corresponder 

às presentes diretrizes e aos princípios de direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos (...).6  

- A Anglo American S/A é responsável por proporcionar uma indenização justa e uma 

acomodação alternativa suficiente, ou a restituição, quando possível, devendo fazê-lo 

imediatamente após o despejo, exceto nos casos de força maior7.  

- Para assegurar a proteção do direito humano ao mais alto nível de saúde física e 

mental, todas as pessoas deslocadas que estejam feridas ou doentes (física ou 

mentalmente), assim como as pessoas com alguma deficiência, devem receber os 

                                                           
4 Página 21 do Social Way. 
5 Página 5 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados 
por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções e 
deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
6 Página 10 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
7 Página 11 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
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cuidados e atenção médica necessários da Anglo American S/A na maior medida 

possível e com o menor atraso possível, sem distinção por motivos não médicos8.  

- Os lugares determinados para reinstalação dos reassentamentos individuais ou 

coletivos da Anglo American S/A devem respeitar os critérios de moradia adequada, 

de acordo com o direito internacional relativo aos direitos humanos. Entre eles, 

figuram: a) segurança da posse; b) serviços, materiais, instalações e infraestruturas 

tais como água potável, energia para cozinhar, luz, saneamento, lavanderia, formas de 

armazenar alimentos, aterros sanitários, drenagem do lugar e serviços de emergência, 

e nos casos apropriados, acesso a recursos naturais e comuns; c) moradia acessível; d) 

moradia habitável que ofereça aos habitantes espaço suficiente, proteção ao frio, à 

umidade, ao calor, ao vento e outras ameaças à saúde, perigos estruturais e portadores 

de doenças, e que garanta a segurança física de seus ocupantes; e) acessibilidade para 

os grupos em situação de desvantagem; f) acesso às oportunidades de emprego, 

serviços de atenção à saúde, escolas, creches e outras instalações sociais, tanto em 

zonas urbanas como rurais; e g) uma moradia culturalmente apropriada9.  

- A Anglo American S/A, nos reassentamentos individuais ou coletivos das 

comunidades acima citadas, deve pagar todos os gastos conexos, em particular todos 

os gastos de reassentamento10.  

- Todo o processo de reassentamento, individual ou coletivo, deve ser realizado com 

plena participação de todas as pessoas, grupos e comunidades afetados das 

comunidades acima, levando em conta os planos alternativos propostos pelas pessoas 

afetadas11 pelo projeto Minas Rio de mineração.  

                                                           
8 Página 11 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
9 Página 11 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
10 Página 12 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
11 Página 13 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
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- No local onde os afetados forem reassentados, seja de forma individual ou coletiva, 

a Anglo American S/A garantirá fornecimento contínuo de água potável, em 

conformidade com as normas do Ministério da Saúde. Se o fornecimento de água 

originar de poço artesiano caberá à Anglo quitar mensalmente a conta de energia ou, 

se assim for decidido pelo atingido, fornecer equipamentos para geração da energia 

fotovoltaica respectiva. A Anglo American S/A deve garantir a manutenção e 

regularização do poço. 

- Nas casas dos reassentamentos haverá, obrigatoriamente, instalação de 

equipamentos de aquecimento de água através da energia solar. 

 

4- Pagamento pela Anglo American de 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a serem 

investidos em projetos culturais e ambientais nas comunidades acima mencionadas, 

valor este administrado por um grupo gestor com a presença do poder público, Anglo 

American S/A, atingidos e assessoria técnica. 

 

5- Adoção imediata nas negociações dos atingidos das comunidades acima 

mencionadas dos princípios internacionais adotados pela Anglo American S/A, 

sobretudo os seguintes: 

- Regras previstas no Social Way da Anglo American12. 

- Garantir que os pontos de vista das comunidades afetadas e outras partes 

interessadas, incluindo os grupos vulneráveis e marginalizados, sejam incorporados à 

tomada de decisão da Anglo American, sobretudo nos projetos de indenização e de 

reativação econômica (reestruturação produtiva)13. 

- Todas as pessoas atingidas pela Anglo American S/A no projeto Minas Rio, 

independente se possuem um título de propriedade, devem ter direito a uma 

indenização pela perda, resgate e transporte de seus bens afetados, principalmente a 

                                                           
12 Ele estabelece requisitos claros para todas as operações gerenciadas pela Anglo American para 
assegurar que os sistemas estão em execução para: envolver as partes interessadas afetadas e 
interessadas; evitar, prevenir, mitigar e, onde necessário, corrigir os impactos sociais adversos (isso inclui 
os impactos negativos dos direitos humanos); e maximizar as oportunidades de desenvolvimento. 
13 Página 13 do Social Way. 
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moradia inicial e as terras perdidas ou doadas no processo14. A avaliação dos danos 

econômicos deve levar em conta as perdas e gastos, por exemplo, de parcelas e 

estruturas da casa, infraestruturas, moradia provisória, gastos burocráticos, salários 

perdidos, oportunidades educacionais perdidas, atenção sanitária e médica, gastos de 

reassentamento, mudança cultural, social e transporte. Quando a casa e a terra 

proporcionarem também uma fonte de sustento para os habitantes deslocados, a 

avaliação das perdas deve considerar o valor das perdas de negócio, o equipamento, 

o ganho, a terra, as árvores e a perda ou redução de salários15.  

- As pessoas atingidas nas comunidades acima citadas, “deverão ser assistidas nos 

seus esforços para melhorarem o modo e condições de vida ou, pelo menos, para 

restaurar, em termos reais, as condições previamente ao deslocamento/reassentamento 

ou ao início da implementação do projeto Minas Rio, prevalecendo o qual for mais  

elevado”16. 

- O plano de reassentamento ou sistema de política de reassentamento deve incluir 

medidas destinadas a assegurar que as pessoas deslocadas do projeto Minas Rio 

sejam17:  

i. informadas sobre as suas opções e direitos relacionados ao reassentamento; 

ii. consultadas sobre o respectivo reassentamento, oferecidas opções e providas 

com alternativas para o reassentamento que sejam técnica e economicamente 

viáveis; e 

iii. compensadas imediata e eficazmente ao custo de substituição18 pela perda 

de bens que se possam atribuir diretamente ao projeto. 

                                                           
14 Página 14 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
15 Página 14 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
16 Página 2 do Manual Operacional do Banco Mundial - Políticas Operacionais. Reassentamento 
involuntário. 
17 Página 4 do Manual Operacional do Banco Mundial - Políticas Operacionais. Reassentamento 
involuntário. 
18 “Custo de substituição” é o método para calcular os valores de bens para determinar o montante 
suficiente para substituir os bens perdidos e cobrir os custos de transação respectivos. Ao aplicar-se este 
método de avaliação, não deverá ser tida em conta a depreciação de estruturas e bens. (...) Quando a lei 
nacional não cumprir o padrão de compensação de custo de substituição integral, a compensação prevista 
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- Se os impactos incluírem nova fixação física, o plano de reassentamento ou o sistema 

de política de reassentamento devem incluir medidas para garantir que as pessoas 

deslocadas deverão19:  

i. receber assistência (tal como subsídios de mudança) durante o 

reassentamento; e 

ii. receber habitação residencial ou locais para habitação, ou, conforme seja 

necessário, terrenos agrícolas no qual a combinação de um potencial de 

produção, vantagens de localização e outros fatores sejam pelo menos 

equivalentes ao do local anterior.  

- Sempre que seja necessário para alcançar os objetivos da política, o plano de 

reassentamento ou o sistema de política de reassentamento devem incluir também 

medidas para assegurar que às pessoas deslocadas20:  

i. seja oferecido, após o deslocamento, apoio durante um período de transição, 

com base numa estimativa razoável do tempo provável necessário para 

restaurar os seus meios de sobrevivência e condições de vida. Tal apoio pode 

tomar a forma de empregos a curto prazo, apoio à subsistência, manutenção do 

salário ou acordos similares; e 

ii. seja prestada assistência para desenvolvimento além das medidas de 

compensação descritas, tais como preparação da terra, facilidades de crédito, 

formação profissional ou oportunidades de emprego.  

 

6- Garantir, às pessoas que ficarem nos territórios das comunidades acima 

mencionadas, as seguintes questões: 

 

                                                           
na lei nacional é suplementada por medidas adicionais necessárias para satisfazer o padrão de custo de 
substituição. 
19 Página 4 do Manual Operacional do Banco Mundial - Políticas Operacionais. Reassentamento 
involuntário. 
20 Página 4 do Manual Operacional do Banco Mundial - Políticas Operacionais. Reassentamento 
involuntário. 
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6.1- Fornecimento contínuo de água com qualidade atestada por uma equipe técnica 

independente escolhidas pelas comunidades atingidas. 

Diante da urgência, requer o imediato fornecimento de água mineral aos moradores 

que ainda residem nas comunidades acima mencionadas que utilizam água de 

caminhão pipa ou tenham perdido sua fonte de água de qualidade, bem como para as 

escolas e postos de saúde existentes nos locais. 

 

6.2- Que as escolas existentes nas comunidades acima citadas não sejam fechadas. 

 

6.3- Adoção pela Anglo American de todas as medidas constantes do Parecer Técnico do 
NACAB sobre qualidade do ar (PARECER TÉCNICO  MULTIDISCIPLINAR  Nº 
001/2019), anexo. 
 

6.4- Adoção imediata de medidas técnicas para evitar ruídos nas comunidades acima 

citadas, devidamente discutidas e acordadas com moradores das comunidades com a 

participação da ATI. 

 

6.5- Adoção imediata de medidas técnicas para evitar impactos na qualidade das 

residências nas comunidades acima citadas, devidamente discutidas e acordadas com 

moradores das comunidades com a participação da  ATI. 

  

7- Que a Anglo American providencie, imediatamente, acompanhamento médico 

especializado e específico para moradores das comunidades acima citadas bem como 

para reassentados, sobretudo por conta de problemas psicológicos causados a estes, 

bem como por problemas respiratórios e alérgicos. 

 

8- Que a Anglo American informe a lista de todas as pessoas contratadas nas 

comunidades acima citadas para trabalhar no projeto de mineração Minas Rio (na 
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Anglo American S/A ou em suas terceirizadas) e, ainda, informe o percentual em 

relação ao total de pessoas residentes nestes 4 territórios.  

Que a Anglo American S/A cumpra a obrigação de contratar a mão de obra local, de 

forma prioritária.  

Que sejam prestados esclarecimentos completos pela Anglo American S/A para a 

comissão de atingidos sobre o Programa Promova (ou outro de utilização do comércio 

e serviços locais), como orçamento gasto, lista de pessoas beneficiadas e estudos de 

monitoramento realizados.  

Que a Anglo American S/A priorize os comércios e serviços locais.  

 

9- Que a Anglo American forneça, imediatamente, um psicólogo e um psiquiatra para 

atendimento específico das comunidades atingidas acima referidas bem como para as 

famílias que já foram reassentadas e que fizeram adesão ao PNO. Este atendimento 

deverá ocorrer nos territórios das famílias atingidas de acordo com cronograma 

discutido com a Comissão de Atingidos. 

 

10- Que a Anglo American S/A faça diariamente a umectação de todas as vias das 

comunidades acima citadas conforme cronograma discutido e aprovado pela 

Comissão de Atingidos. 

 

11- Que a Anglo American S/A providencie a instalação imediata de rede de internet 

nas comunidades acima citadas bem como nos locais de reassentamento, de forma 

contínua e gratuita. 

 

12- Que a Anglo American S/A forneça transporte diário das 4 comunidades para 

Conceição do Mato Dentro, de forma contínua e diária. 
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13- Que as 4 comunidades na negociação tenham tratamento isonômico. 

 

14- Que nas negociações os (as) filhos (as) maiores, residentes no imóvel, estando ou 

não na casa dos pais, serão considerados individualmente para as negociações. 

 

15- Considerando que “Os Estados deveriam aplicar as sanções civis e penais 

apropriadas contra qualquer pessoa ou entidade pública ou privada, dentro de sua 

jurisdição, que realize despejos de uma forma que não corresponda plenamente à lei 

e às normas internacionais de direitos humanos aplicáveis”21 e, ainda, com base no 

artigo 19 da Resolução Conama 237/97, que sejam adotadas medidas judiciais e/ou 

extrajudiciais para requerer a suspensão das licenças ambientais de todos os processos 

de licenciamento da mineração Minas Rio, número 472/2007, especificamente o do 

Step 3, ante o descumprimento das seguintes condicionantes pelo empreendedor:  

 

Condicionantes não cumpridas adequadamente: Condicionantes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 45, 46 e 52 conforme 

considerações abaixo indicadas, segundo análise do Parecer Único da SEMAD nº 

0656948/2019, divulgado em 14/10/2019, referente aos processos de alteamento da 

barragem de rejeitos e ampliação de pilhas de rejeito/estéril. 

 

 Condicionante 1: 

Apresentar relatórios consolidados anuais ao órgão ambiental, conforme proposta do 

cronograma executivo dos programas e condicionantes propostas, abrangendo as 

ações realizadas no período do ano anterior, tendo como base os dias 1 de janeiro a 

31 de dezembro do ano anterior, sendo que o envio do relatório ocorrerá até o dia 31 

de março do ano subsequente às ações. 

                                                           
21 Página 6 do documento Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 
generados por el desarrollo (Princípios básicos e diretrizes sobre as desapropriações/despejos/remoções 
e deslocamentos gerados pelo desenvolvimento). 
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Prazo: Durante a vigência da LP+LI 

Última manifestação da SEMAD: Em cumprimento. Tendo em vista a determinação 

da apresentação dos relatórios consolidados até o dia 31 de março do ano subsequente 

às ações a obrigação da apresentação total dos monitoramentos e programas ainda se 

encontra dentro do prazo. 

Não obstante, foram apresentados em 28/03/2019 (R0042458/2019) relatórios dos 

programas referente ao período de implantação das estruturas autorizadas por meio da 

LP+LI 01/2018 sendo elas a cava, diques 3 e 4 e alteamento da barragem. Todos os 

programas foram implantados e executados como previsto, sendo efetivos na 

mitigação e prevenção de impactos até o momento. 

Os impactos causados pela etapa de implantação são cumulativos e sinérgicos em 

relação a operação já em andamento sendo, em alguns pontos, impossível separar 

efeitos entre as fases licenciadas. Devido a isso, alguns programas abordam o Sistema 

Minas Rio como um todo e outros são focados em ações especificas em relação a 

implantação. 

Em relação aos monitoramentos dos recursos hídricos, pelos relatórios apresentados 

foi possível observar que durante o primeiro semestre de 2018, ocorreram 

significativos impactos no curso de água córrego Passa Sete relacionados a operação 

da barragem de rejeitos, caracterizados pela presença de DBO, fenol, fósforo total e 

manganês total acima dos limites legalmente estabelecidos para cursos de água Classe 

II, conforme a Deliberação Normativa COPAM/CERH-MG n° 1/2008. A operação 

da estação de tratamento de efluentes na saída da barragem de rejeitos proporcionou 

melhoria da qualidade da água desse corpo hídrico a partir de agosto de 2018, onde 

apenas o manganês total continuou apresentando valores acima dos limites 

estabelecidos, entretanto com valores significativamente reduzidos se assemelhando 

ao demais cursos de água da região. 

As estações de tratamento de esgotos têm demonstrado satisfatório desempenho, com 

algumas ocorrências pontuais quanto a extrapolações de surfactantes aniônicos, DBO 

e DQO, situação essa considerada esporádica. Com exceção da ETE Galpão Pereira e 

ETE SEMEP, as demais ETE’s possuem outras etapas de tratamento como: disposição 

no solo, barragem de rejeitos ou é circuito fechado. Entretanto, verifica-se que a ETE 

SEMEP lança o efluente final no Dique 2 situado no córrego Pereira ou Vargem 
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Grande, as análises realizadas nesse curso de água demonstraram presença de 

coliformes termotolerantes em quase metade dos meses de monitoramento realizados 

de 2018 (5 meses) com valores entre 1.146 e 8.164 NMP*100/ml. 

Diante destes fatos, foi lavrado Auto de Infração 200586/2019 por causar alteração da 

qualidade da água do córrego Passa Sete/Passa Três e do córrego Vargem 

Grande/Pereira. Solicitaremos adequação do sistema de tratamento ETE SEMEP a 

fim de minimizar os impactos na qualidade da água a jusante das intervenções do 

empreendimento, assim como a garantia dos usos múltiplos da água. 

Foi observada necessidade de adequação do monitoramento da lagoa do aterro, 

devendo incluir ponto de monitoramento na lagoa infiltração (tratamento final) a fim 

de verificar as condições do efluente descartado no ambiente e, caso necessário, 

propor adequações ao sistema que evitem sobrecargas no solo e contaminações 

subterrâneas. 

Foi observado também, que os programas não têm sido suficientes para mitigar 

impactos sobre a população residente em Gondó tendo sido realizadas uma série de 

denúncias por parte dos moradores e observado in loco durante vistoria, impacto sobre 

captação de água de moradores, acúmulo de poeira nas casas e falta de informação 

referente ao empreendimento. Diante da experiência positiva do Programa de 

Convivência adotado para comunidade do Sapo, Turco, Beco e Cabeceira do Turco 

será condicionada a elaboração de um Programa de Convivência específico para a 

comunidade de Gondó de forma a proporcionar comunicação transparente, prevenção 

e mediação de conflitos buscando a resolução das demandas das comunidades. Tal 

programa deverá ser elaborado de forma sócio participativa inclusive quanto aos 

indicadores de desempenho do programa. O programa deverá conter, no mínimo, 

subprograma de indenização e resolução de conflitos, fornecer aos moradores 

informação periódica sobre impactos e medidas mitigatórias adotadas e deve 

solucionar de imediato os seguintes tópicos: 

•Esclarecer aos moradores sobre a concentração de minerais na água e possibilidades 

de contaminação; 

•Apresentar cronograma de apresentação dos relatórios de monitoramentos e definir 

conjuntamente a melhor forma de exposição; 
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•Realizar pelo menos uma análise de água nos pontos determinados pela comunidade 

realizando a coleta em presença de pelo menos um dos moradores. 

• Identificação de moradias que têm problema com a luz noturna e propor solução 

para o conforto durante a noite. 

•Quanto às preocupações referentes ao processo produtivo e qualidade dos produtos 

os moradores deverão ser incluídos no programa de reestruturação produtiva ou ser 

desenvolvido programa especifico e a empresa arcar, de forma indenizatória, com 

custos de adequações sugeridas pelas empresas de assistência técnica participante do 

programa. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio:  Não cumprida 

"... sendo efetivos na mitigação e prevenção de impactos até o momento". Sabe-se, na 

prática, que os impactos não são prevenidos e muito menos mitigados. As 

condicionantes geralmente falam apenas em protocolar planos de gestão de impactos. 

O acompanhamento, porém, é inteiramente baseado em relatórios elaborados pela 

Anglo American. Ou seja, é importante o acolhimento de demandas, bem como a 

análise de processos judiciais movidos por atingidos contra o empreendimento, 

sobretudo aqueles relacionados aos impactos causados. 

Auto de infração também sobre o funcionamento das ETE, no Córrego Pereira ou 

Vargem Grande, acerca do efluente do Dique 2. 

Necessidade de monitoramento na lagoa do aterro, de acordo com a SEMAD.  

Quando a SEMAD diz: sendo efetivos na mitigação e prevenção de impactos até o 

momento. Se é citado, é porque ela julga importante essa avaliação. Porém se 

contradiz quando fala:  

Foi observado que os programas não tem sido suficientes para mitigar impactos 

sobre a comunidade de Gondó, segundo a SEMAD. Isso corrobora o fato dos 

impactos não estarem sendo efetivamente mitigados e prevenidos. Inclusive, existe 

auto de infração comprovam os fatos. 

Dos quatro tópicos citados ao final do parecer, não se tem informação do cumprimento 

de nenhum deles. 
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 Condicionante 3: 

Apresentar comprovante de formalização do projeto de compensação ambiental nos 

termos do que exige a Lei Estadual n° 20.922, de 2013, em seu art. 75, junto a GCA 

do IEF, referente à área de ampliação do empreendimento. O empreendedor deverá 

realizar a compensação nos prazos estabelecidos pelo IEF 

Prazo: 90 dias após a concessão da licença 

 Última Manifestação SEMAD: Cumprida. Em 26/04/2018 foi protocolado junto ao 

IEF/DIAP/NCA o „Requerimento Para Formalização de Proposta de Compensação ‟, 

por meio da correspondência AA.MFB 139/2018; protocolo SIGED 00673177-1501-

208. Em 27/04/2018 foi formalizado junto à SUPPRI a comprovação do protocolo de 

requerimento de abertura de processo de compensação junto ao IEF (Protocolo 

SIGED n° 00673538-1501-2018). 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida, visto que não 

se sabe se já foi feito projeto ou não. 

É necessário que se tenha acesso ao cronograma estabelecido pelo IEF para 

acompanhamento, além da manifestação do mesmo.  

 

Condicionante 6: 

Apresentar relatório anual comprovando a destinação adequada dos produtos e 

subprodutos oriundos da supressão da vegetação.  

Prazo: Durante a vigência da LP+LI 

Última Manifestação SEMAD Em cumprimento. No dia 26/03/2019 foi protocolado 

ofício AA.MFB.088/2019 (R040884/2019) informando que durante o ano de 2018 

não foi realizada destinação de material lenhoso referente à supressão do Step 3, mas 

que este material se encontra em pátios no empreendimento. Porém, a condicionante 

ainda se encontra dentro do prazo. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Se não foi feita a destinação, 

então a condicionante não está cumprida. 
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 Condicionante 7: 

Apresentar estudo de impactos de vibração, com avaliação das possíveis correlações 

entre vibrações decorrentes do desmonte e tráfego de máquinas e veículos pesados e 

a capacidade de suporte dos domicílios situados nas comunidades sujeitas a tais 

impactos, apresentando os resultados das medições de vibrações em paredes, o 

impacto constante das vibrações relacionadas à implantação e operação do 

empreendimento, contendo: Análise de tipologia de trinca, medição de avanço de 

trinca, medição de vibração nas paredes, avaliação de frequência natural e 

amortecimento. 

Prazo: 180 dias após a concessão da LP+LI 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. Foi protocolado no dia 27/07/2018 

(Protocolo 134986/2018), portanto dentro do prazo, o estudo solicitado.  O estudo, 

que apresenta a descrição da metodologia, teve como resultados a não correlação das 

vibrações das atividades do empreendimento (desmontes e tráfego) com a evolução 

das trincas existentes em domicílios no entorno, considerando dois tipos de materiais 

construtivos: tijolo cerâmico furado e tijolo de adobe. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. Estudo 

apresentado, mas na prática não foi efetivo. 

Há questionamentos a serem feitos sobre a metodologia e sobre os parâmetros usados. 

Por exemplo:  

1.        Não há comprovação técnica de que a intensidade dos explosivos e o parâmetro 

para tráfego são condizentes com os impactos oriundos do empreendimento; 

2.        Não há comprovação técnica dos critérios usados para selecionar os imóveis 

selecionados para o estudo; 

3.        Foram realizadas 100 vistorias cadastrais, mas efetivamente estudadas apenas 

13 imóveis (7 das 13 se encontram no Sapo. Anexo ao estudo se encontram os 

resultados de apenas 6 imóveis); 
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4.        Falta de coerência entre os estudos. Os parâmetros para vibração usados no 

mineroduto são uns e para desmonte são outros, ao cruzar os valores de referência há 

conflitos; 

5.        Conforme diagnóstico socioeconômico, os atingidos vêm sentindo as explosões 

e a percepção do agravo das trincas e rachaduras às explosões; 

6.        Ainda fazem o monitoramento da Igreja do Sapo (patrimônio cultural 

inventariado), previamente se observou que ocorreu aumento na abertura das trincas. 

 

 Condicionante 8: 

Apresentar protocolo do plano de monitoramento da qualidade do ar já em execução 

para avaliação da Gerência de Qualidade do Ar – GESAR/FEAM. 

Prazo: 60 dias após a concessão da licença 

Última Manifestação SEMAD Cumprida. Foi protocolada no dia 22/02/2018 sob 

número R0039567/2018 cópia da correspondência enviada a FEAM com o envio do 

Programa de Gestão da Qualidade do Ar, para ser avaliado pela Gerência de Qualidade 

do Ar – GESAR. Em 03/09/2019 foi enviado (via SEI) à SUPRAM JEQ MEMO n° 

51/2019 da GESAR/FEAM (protocolo 0559685/2019) informando sobre o envio ao 

empreendedor do Relatório Técnico GESAR n° 14/2019 constando a aprovação do 

plano. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: O Programa é ineficaz, visto 

a quantidade de reclamações dos moradores e presenciado pelas equipes técnicas. 

Ademais, há diversas ações na justiça movidas por atingidos reclamando da qualidade 

do ar nas comunidades. Verificar Parecer Técnico da Qualidade do Ar em anexo. 

 

 Condicionante 9: 

 Comprovar a implantação de sirene de ré com som branco nos caminhões fora de 

estrada visando redução de ruídos contínua. 

Prazo: 120 dias a partir da concessão da licença 
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Última Manifestação SEMAD : Cumprida. Foi protocolado no dia 24/05/2018 

(Protocolo SIGED n° 00682102-15012018) o relatório de atendimento com as notas 

fiscais de aquisição de 32 pares de sirene de ré de som branco. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Status não cumprida. As 

notas fiscais não são suficientes para comprovar a “implantação da sirene”. Para a 

comprovação do cumprimento a Anglo American deveria apresentar registro 

fotográfico das sirenes instaladas,  

É importante registrar que, embora comprovado a compra em 24/05/2018, até 

o momento ATI39/NACAB recebe reclamação de ruído da mina, bem como, os 

técnicos vêm escutando os ruídos em campo. 

(Por exemplo, na ocorrência do dia 28/02 no Turco, técnicos da ATI 39 receberam 

reclamações do barulho e também tiveram a oportunidade de ouvi-lo). 

 

 Condicionante 10: 

Executar o cronograma do projeto piloto de enclausuramento de motor, programado 

para um ano de teste, visando redução de ruídos contínua 

Prazo: Conforme cronograma apresentado. 

Última Manifestação SEMAD: Em cumprimento.  Embora a evidência apresentada 

em 27 junho de 2018 (Protocolo S0115676/2018) tenha mostrado um atraso à 

aderência ao cronograma, o empreendedor garantiu que não houve prejuízo das 

demais ações e que o sistema de enclausuramento está em fabricação conforme fase 

atual do cronograma. De toda forma, este tem previsão de conclusão em março de 

2020 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio:  Não cumprida.   Se houve 

atraso não cumpriu, não executou o cronograma. 

Aparentemente não foi apresentado comprovação que houve diminuição do 

ruído. 

É importante registrar que, embora comprovada a compra em 24/05/2018, há 

reclamações constantes em toda comunidade de ruído da mina. 
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 Condicionante: 11 

Elaborar e implantar projeto de abastecimento de água para a comunidade do Turco. 

Apresentar projeto e relatório comprobatório. 

Prazo: Anterior às intervenções de impacto na nascente de abastecimento da 

comunidade 

 Última Manifestação SEMAD A vencer. Conforme verificado em vistoria, até o 

momento não houve intervenção do empreendimento na nascente de abastecimento 

da comunidade. O empreendedor afirma que o sistema de abastecimento será 

implementado anterior à intervenção na área. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. Não há 

projeto de abastecimento de água alternativo, não foi apresentado projeto. Este, 

inclusive, deve ser elaborado em conjunto com moradores da comunidade. Como é 

dito, o projeto tem que ser apresentado antes (estamos no antes e não foi apresentado). 

O prazo ficou aberto para facilitar para o empreendedor.  

 

 Condicionante 12:  

Apresentar o estudo conclusivo quanto às causas da mortandade de peixes, ocorrida 

em 2017 à jusante da barragem de rejeitos, identificando ainda os demais prejuízos à 

biota aquática.  Concessão da licença. 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. Foi protocolado em 15/02/2018 o 

Relatório técnico n° 1626/2017 sob protocolo R0034186/2018, correspondente ao 

estudo conclusivo quanto às causas da mortandade de peixes ocorrida em 2017. 

Dentre os resultados obtidos, destaca-se como causa principal a morte por 

sufocamento decorrente dos baixos níveis de oxigênio dissolvido, principalmente 

relacionados às altas taxas de degradação da matéria orgânica presente no interior do 

reservatório da barragem de rejeitos. De acordo com o relatório apresentado não foi 

observada relação direta entre os insumos utilizados no processo produtivo e os 

eventos de mortandade registrados. No entanto, observou-se uma deteriorização da 

qualidade da água no interior da barragem de rejeitos, que pode ter siso potencializada 
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pelo período prolongado de estiagem. De acordo com informações apresentadas pela 

empresa, a situação foi caracterizada por um evento sazonal e que foi potencializado 

em virtude do período intenso de estiagem, com consequente paralisação da captação 

outorgada no Rio do Peixe. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Se houve deterioração da 

qualidade da água no interior da barragem de rejeitos, então há sim vínculo com a 

mortandade de peixes. Logo, a condicionante não foi cumprida, pois o estudo não é 

conclusivo. 

 

 Condicionante 14:  

Incrementar a rede de monitoramento qualitativa do córrego Passa Sete com os pontos 

QO-05 e QO-07 e QO-08 e QO-10 do Córrego Vargem Grande no programa de 

monitoramento dos recursos hídricos 

Prazo: 30 dias após a concessão da licença 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. No dia 27/02/2018 foi protocolado o 

ofício 046/2018 qual informa o incremento dos pontos solicitados no “Programa de 

Gestão dos Recursos Hídricos”. O relatório parcial apresentado do “Programa de 

Gestão dos Recursos Hídricos” referente ao período de janeiro a maio de 2018, já 

apresenta o monitoramento dos pontos solicitados. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio:  Houve Falha. Nos resultados 

divulgados no site da Anglo, apenas o ponto QO-08 é apresentado. Ademais, também 

no site do empreendimento, a versão do Programa de Gestão de Recursos Hídricos 

apresentada é de Dezembro/2016. Logo, faz-se necessário divulgar Programa 

atualizado, contendo os pontos, bem como os resultados de monitoramento. 

Link Programa: 

https://angloamerican.app.box.com/s/0rqoil7s2l5e3sdzj62o6kgxdc4g6o5o/file/16989

1358042 
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Link Monitoramento Novembro/19 (o mais recente): 

https://angloamerican.app.box.com/s/bbhfrycr9u643ngnj59u58gaoqaru36h/folder/92

523863176 

 

 Condicionante 15:  

Os pontos QO-24 e QO-25 situados na bacia do córrego Bom Sucesso e os pontos 

RSS-02, QO-05, QO-07 do Córrego Passa Sete e QO-10 do Córrego Vargem Grande 

deverão possuir periodicidade de análise no mínimo mensal 

Prazo: Durante a vigência da LP+LI 

Última Manifestação SEMAD :Em cumprimento. No dia 27/02/2018 foi 

protocolado o ofício 046/2018 qual informa que os pontos solicitados foram incluídos 

no “Programa de Gestão dos Recursos Hídricos” com periodicidade de coleta e análise 

solicitada. O “Programa de Gestão dos Recursos Hídricos referente ano de 2018 foi 

apresentado na periodicidade solicitada. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Houve Falha. Mesmo caso 

da condicionante 14. Nos relatórios de monitoramento, o ponto RSS-02 (quantitativo) 

não é apresentado no mês de Novembro/2019, período dos últimos relatórios 

divulgados no site. 

 

 Condicionante 16:  

Apresentar relatório conclusivo dos estudos dos cursos de água da região do 

empreendimento a fim de identificar as causas de redução de vazão no decorrer dos 

anos relacionando às precipitações anuais. Apresentar procedimentos de reposição de 

vazão dos cursos d’água se constatada influência do empreendimento.  

Prazo: 120 dias após a concessão da licença.  

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. No dia 29/05/2018 foi postado o objeto 

n° DY053002290BR referente ao ofício AA.MFB: 208/2018 dando cumprimento à 

referida condicionante. Para fins da contagem de prazo é admitido a data da postagem 
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via correio, conforme autorizado pelo § 2º do art.17 do Decreto Estadual nº 47.383, 

de 2018. A data de protocolo no SIGED consta do dia 06/06/2018. De acordo com o 

relatório apresentado ainda não há influência do empreendimento sobre as 

disponibilidades hídricas superficiais do entorno, causadas pelo rebaixamento de nível 

de água nos cursos de água ou mesmo pela própria implantação do complexo Minas-

Rio. Pelo histórico de dados disponíveis, o relatório aponta que no período entre 2014 

e 2017, houve redução dos valores de chuva da ordem de 29%, passando de 122,1mm 

a 84,8mm ao mês. Concomitante, os dados de monitoramento indicam aumento dos 

valores de evaporação, de cerca de 47%, sendo que a média sobe de 70,9 mm para 

103,9 mm. Ou seja, houve redução da precipitações e aumento da evaporação 

indicando que as vazões observadas nos exutórios dos cursos de água serão reduzidas. 

Dessa forma, conclui que ações de reposições de vazão não devem ser implantadas 

ainda, uma vez que a tendência de redução das vazões verificadas nos cursos de água 

está relacionada a fenômenos climáticos de meso escala, conforme detalha o relatório. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Contraditório com a 

realidade. A falta de chuva é, sim, um fator que afeta a bacia hidrográfica. Porém, o 

empreendimento não pode se eximir de qualquer responsabilidade e afirmar que a 

falta de água na região não tem qualquer nexo com a atividade. O número de 

reclamações de atingidos com problemas de falta de água é grande. Ainda, a maioria 

deles afirma (segundo Diagnóstico Socioeconômico) que os problemas com água 

cresceram muito após a chegada do empreendimento. 

 

 Condicionante 17:  

Realizar monitoramento hidrobiológico semestral dos córregos Passa Sete, Vargem 

Grande e Bom Sucesso. Este último deverá ter uma campanha antes de qualquer 

intervenção 

Prazo: Anualmente, a concessão da licença 

Última Manifestação SEMAD: Em cumprimento. No dia 27/02/2018 foi 

protocolado o ofício 046/2018 qual informa que a campanha de coleta hidrobiológica 

foi realizada no dia 08/02/2018 para os córregos Passa Sete, Vargem Grande e Bom 
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Sucesso e que o início das intervenções do Dique 3 ocorreram em 15/02/2018. Para o 

monitoramento hidrobiológico foram definidos os pontos QO-10 para o córrego 

Vargem Grande, QO-05 para o córrego Passa Sete e VSS-19 para o córrego Bom 

Sucesso, o monitoramento ocorrerá semestral, com apresentação anual. A 

comprovação das coletas foi feita por relatório fotográfico e os resultados serão 

apresentados dentro do PCA no vencimento determinado pela condicionante 1. O 

Programa de Gestão dos Recursos Hídricos referente ano de 2018 foi apresentado 

contendo os monitoramentos solicitados. 

Última Manifestação SEMAD: Status alterado desde último PU da SEMAD. 

Deveriam ter acontecido outras 3 campanhas, visto que a última informada foi em 

2018. 

Ademais, o Programa de Gestão de Recursos Hídricos de 2018 não foi divulgado no 

site do empreendimento. 

 

 Condicionante 19:  

Apresentar programa de recuperação de matas ciliares e áreas de recarga hídrica 

dentro da Proposta de compensação por intervenção em APP com medidas 

direcionadas à conservação das espécies da ictiofauna Brycon opalinus e L.thayeri 

que encontram-se ameaçadas de extinção e foram registradas na área de influência do 

empreendimento 

Prazo: 60 dias após a concessão da licença 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. Em 02/04/2018 foi protocolado na 

Superintendência de Projetos Prioritários – SUPRI, protocolo S061877/2018, o 

programa de Recuperação de Matas Ciliares e Áreas de Recarga hídrica e seu 

conteúdo atende ao solicitado. Foi apresentado um cronograma contendo a descrição 

das atividades a serem realizadas.   

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: É preciso saber se o 

cronograma está cumprido para falar se ela está ou não cumprida. Precisamos ter 

acesso ao cronograma. 
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 Condicionante 21:  

Não realizar nenhum tipo de intervenção ou atividade no raio de 250 metros das 

cavidades ASS-0009, CAI-0001, CSS-0007, CSS0012, CSS-0013, CSS-0017, CSS-

0021, CSS-0024, CSS-0072, CSS-0095, CSS-0096, CSS-118, FSS-0162”. 

Prazo: Até a aprovação da proposta de compensação pelo órgão ambiental 

Última Manifestação SEMAD Em cumprimento. Foi apresentada a proposta de 

compensação espeleológica para as cavidades CSS-0072, CSS-0095 e CSS-0096 

através do protocolo S0206306/2018 em 20/12/2018. A proposta ainda se encontra 

em análise na Suppri. As cavidades sem compensação definida foram vistoriadas e 

estão com área dentro do raio de 250 metros de entorno preservadas, conforme AF 

n°133846/2018 (doc SIAM n° 0798927/2018). 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. A proposta 

ainda se encontra em análise na SUPPRI. 

 

 Condicionante 26:  

Realizar resgate de amostras dos litotipos, espeleotemas e sedimentos clásticos para 

avaliação laboratorial visando ampliar o conhecimento científico das cavidades 

inseridas nas formações ferríferas. O empreendedor deverá elaborar um relatório 

técnico com os resultados obtidos bem disponibilizá-los para a comunidade 

espeleológica brasileira (periódicos, revistas, etc..) 

Prazo: O resgate deverá ocorrer antes do início da intervenção. Os relatórios deverão 

ser concluídos em 360 dias 

Última Manifestação SEMAD: Em cumprimento. Em 23/04/2019 foi apresentado 

(Protocolo S0057012/2019) através do ofício AA.MFB 123/2019 o relatório técnico 

do resgate espeleológico de 65 cavidades inseridas na área do projeto de extensão da 

mina do sapo. O relatório se encontra em análise na SUPPRI para disponibilização 

dos resultados nos meios solicitados após aprovação do órgão ambiental. 
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Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. O relatório se 

encontra em análise na SUPPRI para disponibilização dos resultados nos meios 

solicitados após aprovação do órgão ambiental. 

 

 Condicionante 32:  

Financiar e realizar um Workshop com especialistas em espeleologia, bioespeleologia 

e quiropterofauna e participação dos técnicos do órgão ambiental estadual sobre bat-

caves, interações ecológicas únicas e populações de excepcional tamanho em 

cavidades em formação ferrífera 

Prazo: Até um ano após a concessão da licença 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. Aguardando o envio do relatório final. 

Foi realizada reunião com o empreendedor no dia 04/07/2018 para discutir as datas e 

a programação do workshop a ser realizado pelo empreendedor. O workshop foi 

realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2018. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. Aguardando 

envio do relatório final desde outubro/2018. 

A parte final do texto "Estamos aguardando o envio da síntese do workshop" foi 

removida neste PU. Estava presente no PU referente a aprovação da Licença de 

Operação do Step 3. 

 

 Condicionante 33:  

Cumprir o Protocolo de Intenções assinado em 05/12/2017 junto a Prefeitura de 

Conceição do Mato Dentro no âmbito das discussões do processo de Licenciamento 

do Projeto de Extensão da Mina do Sapo – Etapa 3. 

Prazo: Conforme cronograma do Protocolo de Intenções. 

Última Manifestação SEMAD: Em cumprimento. Em 31/10/2018 foi protocolado o 

ofício AA.MFB: 415/2018 junto à SUPRAM/JEQ, sob o número R0182726/2018, 

apresentando ofício n° 121/2018 da Prefeitura de Alvorada de Minas, datado de 10 de 
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julho de 2018, e ofício n° 293/2018 da Prefeitura de Conceição do Dentro, datado de 

17 de agosto, atestando que as obrigações constantes no Protocolo de Intenções 

estavam sendo realizadas conforme cronograma. Em 07/10/2019, R155035/2019, 

houve manifestação do empreendimento descrevendo os itens e status de 

cumprimento, atestando que os itens estavam cumpridos ou em cumprimento, e em 

11/10/2019, através do Ofício 185/2019, houve manifestação da prefeitura de 

Conceição do Mato Dentro informando que não há nenhuma pendencia em relação ao 

município e o licenciamento. 

 

Condicionante 34: Cumprir as obrigações e medidas compensatórias estabelecidas 

em anexo à autorização, concedida em 05/12/2017 pelo Conselho Gestor do 

Monumento Natural da Serra da Ferrugem, independentemente da assinatura de 

instrumentos específicos com o município de Conceição do Mato Dentro, exceto 

quando assim expressamente previsto no Anexo da referida autorização 

Prazo: Conforme cronograma do Protocolo de Intenções. 

Última Manifestação SEMAD: Em cumprimento. Protocolado o ofício AA.MFB: 

415/2018 junto à SUPRAM/JEQ, apresentando ofício n° 293/2018 da Prefeitura de 

Conceição do Dentro, datado de 17 de agosto, atestando que as condicionantes da 

Anuência do Monumento Natural Serra da Ferrugem estavam em conformidade com 

o cronograma estabelecido. Em 07/10/2019, R155037/2019, houve manifestação do 

empreendimento descrevendo os itens e status de cumprimento, atestando que os itens 

estavam cumpridos ou em cumprimento, e em 11/10/2019, através do Ofício 

185/2019, houve manifestação da prefeitura de Conceição do Mato Dentro 

informando que não há nenhuma pendencia em relação ao município e o 

licenciamento. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio (condicionantes 33 e 34):  

Não cumpridas. Ofício 165/2019, enviado pela SMMAGU, foi totalmente ignorado 

pela SEMAD. Além disso, novos prazos foram repactuados, ou seja, as intenções não 

foram cumpridas. Existem compromissos pendentes desde o Step 1, como por 

exemplo a implantação da Rampa de Voo Livre.  
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 Condicionante 39:  

Custear a contratação e disponibilizar Assessoria Técnica Independente e 

multidisciplinar, a ser escolhida por cada comunidade, a fim de subsidiar a 

participação ampla e informada de todas as comunidades em todos os planos, 

programas e ações de responsabilidade do empreendedor junto as comunidades que 

sofreram ou sofrerem algum dano ou que tenham seu modo de viver afetado pelo 

empreendimento, devendo contemplar, no mínimo, as comunidades de Água Quente, 

Beco, Turco, Cabeceira do Turco, Córregos, Gondó, Itapanhoacanga, Passa Sete, São 

Sebastião do Bom Sucesso (Sapo), São Jose do Jassen, São Jose do Arruda, São Jose 

da Ilha e Taporoco. 

Prazo: 60 dias após a escolha e aprovação da comunidade. 

Última Manifestação SEMAD: Em cumprimento. O processo de escolha da 

Assessoria Técnica Independente foi precedido por processo de negociação, 

envolvendo a SEMAD, o Ministério Público de Minas Gerais e a empresa Anglo 

American. Esta negociação deu origem ao Edital de Chamamento Público, que são os 

critérios técnicos que orientarão todas as contratações previstas nesta Condicionante. 

Uma vez habilitadas tecnicamente, as comunidades escolheram as respectivas 

Assessorias Técnicas. Para as comunidades de São Sebastião do Bonsucesso (Sapo), 

Beco, Turco e Cabeceira do Turco acordou-se que elas poderiam adiantar o processo 

de escolha da ATI, para posterior validação técnica. Estas comunidades possuem 

características específicas, dada a proximidade com a expansão da mina na Serra do 

Sapo, objeto do licenciamento do STEP 3. Também motivou esta inversão de ordem 

do faseamento do processo de contratação da ATI o fato de, nestas comunidades, já 

existir processo de negociação opcional em curso, igualmente convalidado pela 

SEMAD, desde início de 2017, conduzido por membros destas estas comunidades. 

Desta forma, a contratação da assessoria foi acelerada, permitindo que estas 4 

comunidades escolhessem a Assessoria antes de lançamento do Edital. Neste sentido, 

o Ministério Público de Minas Gerais indicou 4 (quatro) Assessorias Técnicas, que 

fizeram suas apresentações às comunidades, tendo sido o NACAB escolhido pelos 

presentes em reunião ocorrida em junho de 2018. Entretanto, desde o início das 

negociações, restou condicionada a validação desta escolha à avaliação de adequação 
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técnica da entidade escolhida aos critérios estabelecidos em conjunto pelo SEMAD e 

o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, – consubstanciado no Edital de 

Chamamento. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: A demora no processo de 

contratação da Assessoria Técnica Independente deu-se em função de processo de 

negociação envolvendo a SEMAD, o Ministério Público de Minas Gerais e a empresa 

Anglo American. No dia 03 de dezembro de 2018 ocorreu reunião entre SEMAD, 

Ministério Público, Anglo American e NACAB, para debater sobre o Plano de 

Trabalho e definir novos passos a serem seguidos. A ATI para as comunidades de São 

Sebastião do Bonsucesso (Sapo), Beco, Turco e Cabeceira do Turco, NACAB, foi 

contratada e já está executando as atividades definidas no Plano de Trabalho. Para as 

demais comunidades, ficou estabelecida a contratação de uma entidade Gerenciadora, 

a Fundação Israel Pinheiro, já contratada, que está realizando o processo de 

contratação das respectivas ATIs para cada comunidade – processo este que se deu 

por escolha das próprias comunidades, resguardado o cumprimento das regras 

estabelecidas em Edital. No entendimento das comissões o atual contrato da ATI 

impõe limitações ao NACAB que precisam ser revistas imediatamente como, por 

exemplo, a proibição de judicialização de questões definidas pelos atingidos. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. Ainda há 9 

comunidades sem ATI. 

 

 Condicionante 40: 

Custear a contratação de serviço de auditoria externa e independente para 

monitoramento dos impactos do empreendimento sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, com duração de cinco anos, passível de renovação, bem 

como para acompanhamento da recuperação do córrego Passa Sete até a sua efetiva 

revitalização 

Prazo: 90 dias após a concessão da LP + LI. 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. No dia 16 de abril de 2018 foi 

protocolado o ofício AA.MFB:147/2018 informando quanto à Prestação de Serviços 

de Auditoria firmado entre a Anglo American e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
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– IPT, conforme documento do SIAM n°290081/2018. O contrato possui validade de 

60 meses, contados de sua assinatura. A assinatura do contrato data de 06 e abril de 

2018 e tem objetivo de atender as condicionantes 40 e 43 do referido processo. Os 

relatórios do IPT estão sendo protocolados. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida, visto que o 

serviço não vem sendo efetivo. Críticas inclusive da promotoria de Conceição do 

Mato Dentro. 

 Condicionante 43:  

Custear a contratação de serviço de auditoria externa e independente para análise 

geológica/geotécnica, referente à barragem de rejeitos e seus alteamentos, durante 

todo o período em que perdurarem as obras de alteamento, remetendo-se à SEMAD a 

informação de que o relatório está disponível junto ao Plano de Segurança da 

Barragem-PSB 

Prazo: 90 dias após a concessão da LP + LI 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. No dia 16 de abril de 2018 foi 

protocolado o ofício AA.MFB:147/2018 informando quanto à Prestação de Serviços 

de Auditoria firmado entre a Anglo American e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

– IPT, conforme documento do SIAM n° 290081/2018. O contrato possui validade de 

60 meses, contados de sua assinatura. A assinatura do contrato data de 06 e abril de 

2018 e tem objetivo de atender as condicionantes 40 e 43 do referido processo. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida, visto que o 

serviço não vem sendo efetivo. Críticas inclusive do promotor de Conceição do Mato 

Dentro. 

 

 Condicionante 45:  

Apresentar revisão do Programa de Convivência, de forma a abarcar os planos de 

negociação opcional, de solução de conflitos e de indenização por danos, 

considerando os parâmetros determinados pelo OF. SUPPRI. SURAM. SEMAD. 

SISEMA. n. 111/17 e, ainda, as situações dos posseiros, meeiros, parceiros, 
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arrendatários, trabalhadores e herdeiros, com a previsão, inclusive, de revisão de 

eventuais aquisições para que se adequem aos critérios objetivos e coletivos do PNO.  

Prazo: 90 dias após a concessão da LP + L 

Última Manifestação SEMAD :Cumprida. Protocolado, em 27/04/2018, o ofício 

AA.MFB: 165/2018 apresentando o Novo Programa de Convivência elaborado em 

atendimento à condicionante. Algumas ações dependem do desdobramento de outras 

condicionantes: 39, 47 e 50 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. É necessário 

a imediata revisão do programa de convivência e das regras do PNO, já que feitos sem 

participação ampla e informada dos atingidos. 

 

 Condicionante 46:  

Custear a contratação novo estudo, por consultoria independente e especializada, com 

o objetivo de aferir quais foram as comunidades efetivamente impactadas e se os 

impactos cumulativos decorrentes da operação do empreendimento desde a fase 1 

foram majorados ou se surgiram novos impactos, bem como se existem impactos que 

não foram mitigados, que possam justificar inclusive uma possível realocação de 

eventuais atingidos 

Prazo: 120 dias após a aprovação do Termo de Referência 

Última Manifestação SEMAD: Cumprida. Foi apresentado em 17/07/2019, 

protocolo SIGED 001443021502019, contrato prestação de serviço firmado entre 

Anglo American e AMPLO Engenharia e Gestão de Projetos Ltda. para custear a 

contratação de novo estudo. Ressalta-se que a avaliação dos resultados dos estudos 

deverão ser objeto de análise pelas ATIs contratadas por meio da Condicionante 39, 

que deverão avaliar, corroborar ou contrapor os resultados a partir das discussões 

junto às comunidades. 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida. Não há 

resultados de estudos a serem analisados pelas ATI's. Status passou de "em 
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cumprimento" para "cumprida" desde o último PU da SEMAD, referente a Licença 

de Operação do Step 3. 

 

 Condicionante 52:  

Estudar e apresentar alternativas de disposição de rejeitos que dispense a utilização de 

barragens de rejeitos ou, pelo menos, que reduza esta forma de disposição, de maneira 

que não sejam realizados novos alteamentos além daqueles apresentados na LP 

original ou novos barramentos para disposição de rejeitos para todo o período 

operacional do "Step 3" da Mina do Sapo. 

Prazo: Em até 5 anos. 

Última Manifestação SEMAD: A vencer 

Entendimento dos atingidos pelo Projeto Minas Rio: Não cumprida, porém dentro 

do prazo. 

 

Requer que estes descumprimentos sejam questionados via Ação Civil Pública pelo 

Ministério Público. 

 

Esta pauta de reivindicação foi aprovada, por unanimidade, pelos atingidos das 

comunidades acima, presentes na assembleia de 19/2/2020. (Lista de presença anexo). 


