
5ª Reunião – Grupo de 
Trabalho MRDM

26 de agosto de 2020



Programação da Reunião

2. Discutir os pontos abaixo:

➢ Monitoramento da qualidade das águas (superficial e
subterrânea) e do solo residual

➢ Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração
(PAEBM) da MRDM

➢ Proposta de condicionantes para a renovação da Licença de
Operação da MRDM

1. Breve histórico de criação do GT MRDM

3. Encaminhamentos



1. GT MRDM

■ Criação: 31ª Reunião Ordinária do
CBHVG (02/04/2019 – Nova
Porteirinha/MG)

■ Formalização: Portaria nº 002/CTC

■ Objetivo: Discutir e deliberar temas
inerentes ao empreendimento Mineração
Riacho dos Machados (MRDM)

■ Membros: Horácio Cristo, Jefrson
Bertoli, João Batista Reis, Rafael Chaves
e Adaberto dos Santos (substitui Ricardo
Carreiro)

31ª Reunião Ordinária do CBHVG (02/04/2019)



2. Monitoramento da qualidade 
das águas (superficial e 

subterrânea) e do solo residual 

■ Monitoramento trimestral realizado por empresa
independente e idônea: a princípio às dispensas do
empreendimento;

■ Pleitear outras fontes para custeio: CBH São Francisco
(recursos da cobrança pelo uso da água);

■ Orçamento das análises do monitoramento da água
(subterrânea/superficial) e solo residual.



2. Plano de Ação de Emergência 
para Barragens de Mineração 

■ Quem o PAEBM atende ou qual seu público alvo?

■ Quais as zonas de autossalvamento?

■ Como a população tem sido treinada e com que frequência?

■ Formas alternativas de abastecimento público em caso de
emergência ambiental, dentre outros aspectos legais e
operacionais de caráter emergencial.



2. Proposta de condicionantes 
para a renovação da Licença de 

Operação da MRDM

■ Programa de controle ambiental adotado nas áreas de
instalação das antigas barragens e diques de contenção
deixados pela “Companhia Vale do Rio Doce”;

■ Prazo de 5 anos para a LO;

■ Alteamento da barragem de rejeitos a jusante: EIA/RIMA
alteamento por linha de centro;

■ Plano de oferta de água para a comunidade de Riacho dos
Machados.



3. Encaminhamentos



Obrigado!

Secretaria Executiva Comitê do rio Verde Grande

(38) 3213-0647

cbhverdegrande@gmail.com

www.cbhverdegrande.org.br


