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Mensagem do Presidente 

O crime da Cia Vale, em Brumadinho, que se tornou a maior tragédia humana 

e ambiental da nossa história, além de nos deixar perplexos e indignados, também nos fez 

questionar sobre os impactos deste crime para o abastecimento de água em Belo Horizonte e 

sobre a situação das barragens que se localizam no entorno do Rio das Velhas e Paraopeba 

(ambos responsáveis pelo abastecimento de água em BH). Essas indagações foram 

suficientes para apresentarmos o requerimento de instalação de uma CPI para apurar a 

gravidade e as consequências deste crime para a cidade de Belo Horizonte. 

Foram diversas oitivas, audiências, visitas técnicas, seminário e muita seriedade 

na condução dos trabalhos. Ouvimos autoridades, técnicos e a sociedade civil e o resultado 

foi triste e alarmante: se nada for feito, BH poderá ser atingida pelo desabastecimento de água, 

muito em breve. 

Por fim, após todo o processo de investigação pela CPI, é reforçada em nós a 

consciência do quanto é importante cuidar do meio ambiente, especialmente das águas. Em 

um momento delicado onde governantes impõe uma agenda de destruição do meio ambiente 

e das águas, lamentamos e repudiamos tal agenda. A atitude inteligente é a do cuidado 

incondicional com o meio ambiente, sobretudo, com nossas nascentes, córregos, ribeirões e 

rios. Nossa missão é conscientizar cada vez mais pessoas e o poder público para que se 

preserve o meio ambiente e as águas. Quem defende o meio ambiente e a água, na verdade, 

defende é a vida! 
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Mensagem do Relator 

Mahatma Gandhi, em uma de suas famosas frases, disse: "o futuro dependerá 

daquilo que fazemos no presente". 

Desde pequeno eu sempre ouvir falar que Minas Gerais não tem mar, porém, 

em compensação, a sua natureza é uma das paisagens mais lindas e admiradas de nosso país. 

Com  grande pesar, hoje posso afirmar que Minas Gerais tem mar! De Minas para Mundo, 

este mar conhecido se tornou, mas não é um mar qualquer, é um mar de lama. 

Em janeiro do corrente ano a cidade de Brumadinho foi atingida por um tsunami 

de rejeitos da Vale, perdemos vidas, fauna e flora, e ainda vimos nossa capital em um iminente 

risco de desabastecimento hídrico. 

Diante de tal cenário me vi na obrigação de participar das decisões que seriam 

tomadas e de dar uma resposta à sociedade belo-horizontina. Assim, aceitei o convite para ser 

o relator da CPI das Águas e Barragens e de Belo Horizonte. 

Nesses seis meses de intenso trabalho, muitas vezes prejudicado por manobras 

por parte dos investigados e daqueles que deveriam fiscalizar, avançamos na direção de 

apontar as causas, os responsáveis e as possíveis soluções. 

Algumas propostas aqui apresentadas podem ser consideradas severas. Prefiro 

dizer que estão à altura da envergadura da nossa Capital. E que, por serem incisivas e claras, 

terão o poder de fomentar inovações e novos comportamentos por parte dos governantes e 

principalmente de uma indústria que precisa se renovar para ser aceita novamente pela 

sociedade. 

Este relatório não seria possível sem o trabalho diligente e cuidadoso de muitas 

pessoas, e por isso gostaria de fazer alguns agradecimentos. 

À Consultoria Legislativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nas pessoas 

das consultoras Thamires Lima e Edra Gonçalves, à Divisão de Assessoramento ao Plenário 

e Comissões, nas pessoas das coordenadoras Fabiana Brandão e Maria Auxiliadora, à 

Procuradoria da Casa, nas pessoas da Procuradora-geral Adjunta Izabella Santos e do 

procurador Pedro Paulo Martins, extensivo a todo corpo técnico envolvido em cada etapa dos 
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trabalhos. Agradeço ainda à minha assessora Rafaela Fontoura Moraes, por sua competência 

no meu auxilio diário e pela excelência no apoio para concretização desse relatório. 

À toda Imprensa pela contínua cobertura dos fatos, que auxiliou no deslinde do 

real problema enfrentado. À COPASA na figura de seu ex Superintendente Romulo Ferraz 

Perilli, que não mediu esforços para entregar todos os apontamentos à CPI e por fim, um 

agradecimento ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Juiz de Direito 

da 06a Vara da Fazenda Pública e Autarquias, Dr. Elton Pupo Nogueira, pela coragem de 

tomar decisões com sabedoria e visão a longo prazo e, ainda, pela colaboração e troca de 

informações com este relator. 

Preciso destacar também a excelente parceria com o presidente da CPI. Com  

sua experiência e sabedoria, o vereador Edmar Branco conduziu este Colegiado para um 

resultado de sucesso, com leveza e tranquilidade. 

A todos, o meu sincero agradecimento. Ao povo de Belo Horizonte, agradeço 

as inúmeras manifestações de apoio e também as cobranças, tanto nas inúmeras diligências 

que fiz, quanto pela internet. O contato com vocês é a garantia de que estou no rumo certo. 

Muito obrigado. 

Por fim, quero deixar registrado, nesse momento, meus profundos sentimentos 

a todas as vítimas e atingidos direta e indiretamente pelo crime ocorrido, peço a Deus, em 

oração, que os console. Se sintam abraçados, estamos lutando por odos vocês! 

C 
Irlab Melo 

Relator da CPI 	agens d. CMBH 
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1. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte, casa detentora do Poder Legislativo, tem 

importante função, orientada pelas diretrizes da divisão harmônica entre os Poderes, de 

fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, estabelecido no Município pela Prefeitura de Belo 

Horizonte. 

Dentre os instrumentos de fiscalização do Poder Legislativo, temos a Comissão 

Parlamentar de Inquérito, que observando a legislação específica, tem o poder de investigação 

próprio das autoridades judiciais, conforme cita o § 3°, do artigo 82, da Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte, além do artigo 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Belo Horizonte. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem um papel fundamental para o pleno 

exercício da democracia, além da sua manutenção. Em conformidade com o texto do artigo 

57 do Regimento Interno da CMBH, a CPI é formada com a intenção de apurar determinado 

acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, 

econômica e social do Município que demande investigação, elucidação e fiscalização. 

Neste sentido, a CPI é uma ferramenta contra arbitrariedades, possíveis ilegalidades da 

Administração Pública, garantidora do direito de todos os segmentos parlamentares de 

investigar o governo, bem como evitar qualquer abuso a ordem democrática, além de 

colaborar com a transparência dos vários setores do Poder Público. 

1.1 CPI Barragens — Requerimento 10/2019 

A criação da CPI foi uma iniciativa popular, solicitada pelo Gabinete' de Crise da 

Sociedade Civil — GCSC, após a ruptura da Barragem de rejeitos da mineradora Vale na Mina 

1 	O Gabinete de Crise Sociedade Civil representa uma articulação de diversos movimentos sociais, pesquisadores 
e ativistas políticos do campo ambiental em contraposição ao Gabinete de Estado no sentido de reivindicar o controle 
social das ações desenvolvidas em torno do crime ambiental promovido pela companhia Vale, no município de 
Brumadinho e em toda a bacia do Paraopeba, na data de 25 de janeiro de 2019, não se esquecendo do rompimento de 
Fundão em Mariana na bacia do Rio Doce. 
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do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, 

localizada a 60 km da capital do estado de Minas Gerais. 

Os vereadores encaminharam a proposta da criação da CPI na Câmara Municipal de 

Belo Horizonte em fevereiro de 2019, a qual foi instaurada devido à aderência de inúmeros 

parlamentares que entenderam a necessidade e urgência em apurar os riscos gerados pelo 

rompimento da barragem ao abastecimento hídrico na capital e na região metropolitana. 

Vale a pena, ressaltar que a CPI das Águas e Barragens da CMBH foi a primeira CP1 

instaurada após o crime da Vale na cidade de Brumadinho. 

Desta feita, o objetivo da CPI foi de apurar os impactos no abastecimento de água na 

cidade de Belo Horizonte pela ocorrência do despejo de rejeitos de mineração no Rio 

Paraopeba, ocasionados pelo rompimento da Barragem do Córrego do Feijão da Companhia 

Vale, na cidade de Brumadinho — MG em 25 de janeiro do corrente ano, fato que levou à 

paralisação da captação de água pelo Sistema Paraopeba, gerido pela COPASA. 

O cenário pós desastre de Brumadinho é complexo e revela, além dos danos já 

causados, um alto risco para o regular abastecimento de água de toda a região metropolitana 

de Belo Horizonte, seja pela ausência de captação no Rio Paraopeba, seja pelo potencial de 

risco no Rio das Velhas. 

A incerteza temporal para início e conclusão das ações de retenção e/ou retirada de 

sedimentos no leito do Rio Paraopeba contribui para a existência de perigo grave de dano, a 

impor uma alternativa adicional: a execução de nova instalação de captação de água a 

montante da atual, no rio Paraopeba. 

O foco principal dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão sempre foi a investigação, 

análise e coleta de dados que substanciem a garantia do abastecimento hídrico da capital e 

região metropolitana. Considerando o iminente risco de falta de água para distribuição e 

consumo devido à fragilidade em que nossos atuais sistemas de abastecimento estão sujeitos, 

esta comissão pautou-se em buscar esclarecimentos sobre alternativas, possíveis soluções e 

garantias que preservem o abastecimento hídrico de Belo Horizonte. 
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Os trabalhos alcançaram o prazo máximo regimental para uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito, 180 dias, art. 81, § 3°, do Regimento Interno, consciente de que não houve o 

esgotamento do tema. 

A dimensão da tragédia exigiu que esta Comissão catalisasse uma discussão 

qualificada e sem subterfúgios sobre tais questões, cuja magnitude exigiu a mobilização de 

um conjunto formado majoritariamente por pesquisadores, acadêmicos e especialistas 

voltados para a compreensão dos aspectos geológicos, mineralógicos, socioambientais e da 

engenharia de barramentos, além, é claro, de outras autoridades cujas responsabilidades 

institucionais conectam-se ao tema. 

Evidentemente, a sociedade foi convidada a comparecer por meio de atores que a 

representassem para que pudéssemos aprofundar essas discussões, exigindo respostas 

coerentes e verificáveis, mas, também para que, em conjunto, o setor produtivo, a academia, 

o meio científico, os operadores do direito, os técnicos do setor e a sociedade civil pudessem 

vislumbrar soluções cabíveis para tão grandes problemas. 

O objetivo sempre foi o de atuar com agilidade, mas sem a intenção de perseguir quem 

quer que seja, de pedir cabeças ou de imputar responsabilidades de forma indiscriminada. 

O presente relatório pautar-se-á nas informações obtidas durante os trabalhos, através 

ainda de cooperações técnicas, como por exemplo a CPI do Senado Federal que tratou sobre 

o crime de Brumadinho, e ao final encaminhará providências fundamentadas e necessárias 

tendo em vista o entendimento consolidado pelos membros desta Comissão parlamentar de 

inquérito. 

1.2. Breve relato dos trabalhos. 

Os trabalhos foram extensos, no total foram realizadas 23a reuniões nas quais foram 

deliberados diversos requerimentos, pedidos de informações, diligências e ainda, ocorreram 

6 visitas técnicas, 7 oitivas de especialistas de diversas áreas que contribuíram com o trabalho 

da comissão apresentando riscos, soluções e estudos a respeito das barragens de rejeitos, uma 

audiência pública na Universidade Federal de Minas Gerais quando dos 60 dias do ocorrido 
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em Brumadinho, reuniões com Procurador-Geral do Ministério Público e a Força-Tarefa de 

Brumadinho e com o Governo do Estado de Minas Gerais, oitivas, num total de 6, voltadas 

às autoridades e principais atores envolvidos com as consequências do desastre ocorrido na 

cidade de Brumadinho para o abastecimento hídrico de Belo Horizonte. 

E ainda, realizamos o seminário "Águas X Mineração" onde a sociedade civil 

organizada foi ouvida acompanhado de diversos especialistas, promovemos também o 

"Encontro das Câmaras Municipais e Prefeituras pela Segurança Hídrica" no marco dos 6 

meses do ocorrido em Brumadinho, onde mobilizamos as cidades cujo abastecimento público 

de água pode vir a ser comprometido em caso de rompimento de barragens de rejeitos de 

mineração nas Bacias do Rio Paraopeba e do Rio das Velhas, neste momento um manifesto' 

foi assinado visando fortalecer os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Em 12/08 ouvimos o Senador Carlos Viana, relator da CPI de Brumadinho no Senado 

Federal, o qual em muito auxiliou os trabalhos deste relatório, e por fim, como uma das 

últimas atividades tivemos a apresentação pela DT Engenharia e Empreendimentos Ltda de 

uma possível alternativa para o tratamento das águas que garantiria, de maneira alternativa e 

não excludente, o abastecimento hídrico de nossa cidade. 

Ressalto que em 02 de abril esta comissão aprovou uma solicitação de agenda com o 

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, para que este recebesse os membros da CPI 

acompanhado do Gabinete de Crise da sociedade civil organizada, a fim de que fossem 

discutidas as medidas que deveriam ser tomadas pelo Município para viabilizar, com 

urgência, obras e outras providências para novos pontos de captação visando evitar o colapso 

hídrico na cidade de Belo Horizonte e da grande BH, contudo não obtivemos retorno. 

De maneira semelhante a comissão aprovou requerimento que solicitava ao Ministério 

Público de Minas Gerais que enviasse um procurador para acompanhar os trabalhos da CPI, 

também sem sucesso. 

Dentre as ações de grande relevância realizadas pela Comissão no decorrer dos 

trabalhos destacam-se a indicação encaminhada ao Sr. Germano Luiz Gomes Vieira, 
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Secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, 

sugerindo a criação de um grupo interinstitucional de barragens, com a participação de 

representantes dos governos estadual e municipal, sociedade civil, empresas responsáveis 

pelos barramentos e Ministério Público, no âmbito do Rio das Velhas, visando apresentar 

projetos e cronograma de ações que garantiriam a estabilidade e segurança desses barramentos 

no menor prazo possível. 

E ainda, o envido de oficio à Presidente desta Casa para que a mesma provocasse a 

Assembleia Metropolitana em carácter de urgência a fim de debater o iminente risco de 

desabastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que o Sistema 

Produtor do Paraopeba é o responsável pelo abastecimento de mais de 50% da RMBH. A 

Casa aguarda, até o presente momento, o posicionamento da Agência de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Traçando uma linha cronológica das atividades da CPI referenciadas no plano de 

trabalho aprovado em nossa 3a  reunião, 12/03/2019, temos que a comissão iniciou por enviar 

requerimentos às diversas autoridades e órgãos solicitando uma gama de informações a 

respeito do crime ocorrido em 25 de janeiro do corrente ano na cidade de Brumadinho/MG. 

Em torno de 70 requerimentos foram aprovados pela comissão, contendo pedidos de 

informação, de visitas técnicas e de oitivas, incluindo o encaminhamento de oficios, 

indicações, moções, bem como a realização de seminário e encontro de municípios. 

Totalizamos 40 requerimentos de pedidos de informações, sendo que 31 foram respondidos 

pelos órgãos e autoridades e dos 9 restantes, alguns ainda estariam em prazo regimental de 

resposta quando do encerramento dos trabalhos. 

Concomitantemente aos envios de pedidos de informações, visitas técnicas e oitivas de 

especialistas foram aprovadas. Objetivamos com essa didática aproveitar o curto tempo 

destinado aos trabalhos da CPI para aglutinar o máximo de conhecimento sobre as questões 

principais a respeito do crime de Brumadinho e suas consequências para o abastecimento 

hídrico de Belo Horizonte. 

No mês de março ouvimos a Sra. Maria Teresa Corujo, representante do Movimento 

pelas Serras e Águas de Minas, a qual explanou como os processos de licenciamento e 
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concessão de outorgas não consideram de forma sistêmica as suas implicações para o 

abastecimento de água do município de Belo Horizonte; realizamos no Auditório da 

Congregação da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, uma audiência pública 

onde foram discutidos os 60 dias do ocorrido em Brumadinho e os impactos sobre a segurança 

hídrica de Belo Horizonte, e ainda iniciamos as visitas técnicas, a Comissão foi até a 

COPASA, em Brumadinho, para verificar a qualidade da água captada e as medidas de 

segurança que estão sendo adotadas para assegurar a manutenção do abastecimento da Região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

Em 9/4 a Comissão se deslocou para verificar as condições hídricas do Sistema Rio 

das Velhas e fazer levantamento dos licenciamentos e outorgas existentes na área; na semana 

seguinte ouvirmos o Sr. Gustavo Tostes Gazzinelli, integrante da Câmara Técnica do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) e ex-Conselheiro do CERH, que 

apresentou os resultados de seus estudos referentes às outorgas de água nas bacias dos Rios 

Paraopeba e das Velhas. 

O Sr. Paulo César Horta Rodrigues, do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN) também foi ouvido pela Comissão, o convidado apresentou os resultados de 

seus estudos referentes à segurança hídrica de Belo Horizonte. Por fim, no dia 30/4 a 

Comissão foi recebida pelo Procurador Geral do Ministério Público de Minas Gerais, Sr. 

Antônio Sérgio Tonet, na oportunidade os trabalhos realizados pelo MPMG através da Força-

tarefa Brumadinho, foram compartilhados com os membros da CPI, momento em que os 

esforços foram somados as experiências foram compartilhadas e assim o acompanhamento 

dos trabalhos de ambas esferas foram integrados. 

O mês de Maio foi marcado por três visitas técnicas, os membros da comissão 

verificaram de perto as condições de segurança e estabilidade das barragens da Mina do 

Engenho, Mina Mar Azul, localizada no Distrito de Macacos, em Nova Lima/MG e Mina 

Fábrica - Barragens Forquilha I, II e III, em Ouro Preto-MG e ainda ouvimos o Sr. Marcus 

Vinícius Polignano - presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH 

Velhas), momento em que obtivemos informações sobre os impactos da mineração na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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Dando continuidade às oitivas aprovadas, em 11/06/2019 a comissão ouviu o Sr. 

Thomaz Valladares Mascarenhas Mourão, Engenheiro de Produção e Mestrando em 

Engenharia de Materiais, e o diretor associado da Fundação Gorceix, coordenador-geral do 

NanoLab-Redemat e conselheiro da Abraman, Fernando Gabriel Araújo, que explanaram 

sobre alternativas viáveis, operacional e economicamente, para destinação dos rejeitos de 

mineração, de modo a dar fim às barragens de rejeitos e mitigar os riscos de contaminação 

dos cursos de água. E finalizando as visitas técnicas propostas, em 18/06 a comissão visitou 

a Mina do Pico - Barragem Maravilhas II, em Itabirito-MG. 

O mês que antecede o fim dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito foi 

destinado às oitivas das autoridades e principais atores envolvidos no rompimento da 

Barragem Córrego Feijão em Brumadinho e na garantia do abastecimento hídrico de Belo 

Horizonte e região. 

Dentre os dias 02 e 30 de julho foram ouvidos: IGAM — Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas, acompanhado da FEAM — Fundação Estadual de Meio Ambiente e o IEF —

Instituto Estadual de Florestas, a COPASA — Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais - 

SEMAD, a ANM — Agência Nacional de Mineração, a Secretaria de Estado de Transporte e 

Obras Públicas de Minas Gerais, as secretarias municipais de Belo Horizonte, de Meio 

Ambiente e Obras e Infraestrutura, a CSN Mineração S.A, a Anglo Gold Ashanti International 

e finalmente, a VALE S.A. A ARMBH — Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte não compareceu à oitiva em que foi convidada 

E ainda, além das oitivas finais o mês de julho foi marcado pelo seminário Águas X 

Mineração" realizado em 16/7 e pelo "Encontro das Câmaras Municipais e Prefeituras pela 

Segurança Hídrica" em 25/7. 

Os trabalhos caminharam para o final no mês de agosto onde ainda tivemos a 

oportunidade de ver a apresentação da DT Engenharia, em 06/08, momento em que nos foi 

apresentada uma possível alternativa para o tratamento das águas que garantiria o 

abastecimento hídrico de nossa cidade, e, por fim, recebemos o Senador Carlos Viana, relator 
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da CPI de Brumadinho no Senado Federal na data de 12/08, momento rico de troca e 

compartilhamento de experiências. 

Superada a introdução, que de maneira breve relatou as atividades desta Comissão nos 

últimos meses, passamos à análise de todo conteúdo agregado e à fundamentação do presente 

relatório. 

2. DA CONTRIBUIÇÃO DA CPI DO SENADO FEDERAL 

Conforme mencionado, no último dia 12 a CPI recebeu o Senador Carlos Viana, relator 

da CPI Brumadinho do Senado Federal. O objetivo da oitiva foi o compartilhamento de 

informações e trabalhos realizados em âmbito federal acerca das investigações sobre o crime 

ocorrido em 25 de janeiro na cidade de Brumadinho. Notadamente, a CPI instaurada no 

Senado possuiu objeto diverso da CPI da Câmara Municipal de Belo Horizonte, àquela 

objetivou investigar as causas e a configuração do crime ocorrido, para tal utilizou de diversos 

instrumentos investigativos e técnicos. 

Ainda que a CPI Barragens tenha como foco principal a segurança hídrica da cidade 

de Belo Horizonte entendemos ser necessário o capítulo em questão que explana o cenário da 

mineração no país, as causas do rompimento da Barragem I de Córrego do Feijão e ainda a 

configuração do crime ocorrido. As informações a seguir foram extraídas do relatório final 

aprovado em 02/07/2019 da CPI do Senado Federal. 

2.1 CENÁRIO DA MINERAÇÃO3  

O rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), foi 

uma tragédia sem precedentes na história do país. Às 12h28 do dia 25 de janeiro de 2019, a 

barragem que armazenava 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração entrou 

em colapso e produziu uma avalanche de lama que arrastou os prédios administrativos do 

3 
	

Disponível em : http://legis.senado.leg.bricomissoes/mnas?codcol=2246&tp=4  
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complexo industrial, casas e propriedades rurais, até atingir o rio Paraopeba, a uma distância 

de nove quilômetros. 

O evento de Brumadinho foi o maior acidente de trabalho já registrado no Brasil, com 

mais de 120 trabalhadores mortos, entre funcionários da empresa Vale S/A, proprietária da 

mina, e funcionários de empresas terceirizadas que atuavam no local. Também está sendo 

apontado por especialistas como o segundo acidente industrial — denominação para desastres 

de larga escala causados por atividades empresariais — mais mortífero do século XXI em todo 

o mundo. 

Além dos trabalhadores, a lama de rejeitos provocou a morte de moradores da cidade 

de Brumadinho e de turistas que estavam na região. Foram confirmados, até o momento, 246 

óbitos, sendo que 24 pessoas permanecem desaparecidas, levando ao total aproximado de 270 

mortes. Como se não bastasse a perda de vidas humanas, a tragédia provocou ainda prejuízos 

incalculáveis para o meio ambiente. 

Os dados preliminares divulgados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) indicam a perda de 133,27 hectares de Mata 

Atlântica. Centenas de animais foram mortos ou recolhidos da região, que perdeu cerca de 

300 hectares de cobertura vegetal. Os rejeitos de mineração atingiram o Rio Paraopeba, cuja 

bacia engloba 48 municípios, com população superior a 1,3 milhões de habitantes. Relatório 

divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica um mês após o acidente apontou que o Rio 

Paraopeba apresentava na ocasião níveis de cobre nas águas 600 vezes acima do permitido no 

caso de rios usados para abastecimento humano, irrigação, pesca e lazer. 

Ante os números da tragédia, o desastre de Brumadinho suscita o debate sobre o 

modelo de exploração mineral no Brasil, sobretudo em relação aos riscos provocados pelas 

barragens de rejeitos. No centro dessa discussão encontra-se a Vale S/A, segunda maior 

mineradora do mundo, que tem 133 barragens de minério de ferro no País, sendo 105 em 

Minas Gerais, 21 no Pará e sete no Mato Grosso do Sul. 

A Vale, detentora de 50% de participação acionária na empresa Samarco, está 

envolvida em outro grave fato ocorrido pouco mais de três anos antes da tragédia de 

Brumadinho: o rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Fundão, em 5 de novembro 
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de 2015, no município de Mariana (MG), considerado até então o maior desastre 

socioambiental do País. 

O lançamento de cerca de 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente 

provocou 19mortes e devastou o distrito de Bento Rodrigues, situado logo abaixo do local de 

barramento. O volume de rejeitos formou uma onda compacta de poluentes que ultrapassou 

a barragem de Santarém, percorrendo 55km no Rio Gualaxo do Norte até o Rio do Carmo, e 

outros 22km até o Rio Doce. Esse deslocamento, com causa diversa, mas com efeitos 

semelhantes aos de um tsunami, formou uma onda compacta, composta principalmente por 

óxido de ferro e sílica, que, após soterrar Bento Rodrigues, avançou até o litoral do Espírito 

Santo, percorrendo aproximadamente 663km de cursos d'água, afetando-os severamente. 

Um laudo técnico preliminar do IBAMA, concluído em 26 de novembro de 2015, 

aponta que "o nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos 

ecológicos que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local". O desastre causou 

a destruição de 1.469 hectares, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APPs). Após o 

desastre em Mariana, em função de acordo feito com o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, a mineradora angloaustraliana BHP, a Vale e a Samarco criaram a Fundação Renova, 

para custear as reparações aos atingidos pela tragédia. 

Pelo cronograma, a fundação tem até 10 anos para aplicar mais de 	 R$ 

4 bilhões em compensações. As três empresas e seus representantes respondem a ações na 

Justiça por homicídios e crimes ambientais. 

No caso de Brumadinho, a Vale antecipou-se às decisões judiciais e tomou medidas 

emergenciais para ressarcir os danos causados pelo acidente. A empresa anunciou a doação 

de R$ 100 mil para as famílias de vítimas da tragédia, bem como a doação de R$ 80 milhões 

para o município de Brumadinho como compensação pela perda de arrecadação da cidade em 

virtude da interrupção dos trabalhos de exploração da Mina Córrego do Feijão. 

Ainda em janeiro, logo após o acidente, a Justiça bloqueou R$ 11 bilhões da Vale, a 

fim de reparar os danos da tragédia. Durante as investigações, chegaram a ser presos 11 

funcionários da mineradora e dois da empresa terceirizada TÜV SÜD, responsável pelo laudo 

que atestou a segurança da barragem rompida. O impacto da tragédia de Brumadinho, pouco 
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tempo depois do acidente de Mariana, levou os órgãos de fiscalização e a própria empresa a 

mudarem os procedimentos para garantir maior segurança à população que vive no entorno 

das barragens. 

Revelou-se nas medidas de mitigação dos riscos a preocupação com o método de 

construção de barragens por alteamento a montante, utilizado tanto na Barragem I da Mina 

Córrego do Feijão, em Brumadinho, quanto na Barragem do Fundão, em Mariana. O método 

de alteamento a montante, escolhido tanto para o projeto da Barragem 1 da Mina Córrego do 

Feijão como para o da Barragem de Fundão, em Mariana, apesar de bastante comum nos 

projetos de mineração das últimas décadas, é considerado pela maioria dos especialistas como 

uma opção menos segura e, portanto, mais propensa a acidentes. 

Em Nota Explicativa publicada em 15 de fevereiro de 2019, a Agência Nacional de 

Mineração (ANM) manifestou sua posição sobre o tema: 

A presente Nota tem o objetivo de municiar de esclarecimentos a proposição 

de nova resolução da Agência Nacional de Mineração (ANM) no tema de 

segurança de barragens, focado nas barragens construídas ou alteadas pelo 

método a montante, além de outras especificidades referentes ao tema. 

O histórico de acidentes recentes em barragens de mineração (Herculano 

Mineração, Samarco Mineração, Mont Polley (Canadá) e Vale S.A.) mostra 

que o modelo construtivo a montante era uma opção para o setor, 

largamente adotada entre as décadas de 70 e 90, onde proporcionava a 

edificação de barragens com menor custo ao empreendedor. Contudo, 

constata-se que este método não pode mais ser tolerado na atualidade, uma 

vez que crescem os registros de acidentes relacionados a este método 

construtivo, bem como se observa que várias destas estruturas já 

ultrapassam algumas dezenas de anos de vida útil, além de terem sido 

alteadas ao longo dos anos, o que aumentou paulatinamente a carga de 

rejeitos em suas bacias. 
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Isto posto, barragens construídas ou alteadas a montante, principalmente as 

mais antigas, devem ter um tratamento diferenciado e um monitoramento 

mais de perto até que sejam extintas. Tal situação demanda alterações e 

inovações infra legais para que a sociedade esteja salvaguardada. 

A Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei n° 

12.334, de 20 de setembro de 2010, cria regras para a acumulação de água e de resíduos 

industriais, e para a disposição final ou temporária de rejeitos. 

Essa política atribui à Agência Nacional de Águas (ANA) a responsabilidade de 

organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB) — que é a fonte mais completa de dados sobre barragens localizadas no território 

brasileiro, malgrado as suas eventuais deficiências. 

Os dados da ANA, relativos ao ano de 2017, publicados pela Agência no Relatório de 

Segurança de Barragens, em novembro de 2018, são alarmantes. Segundo o texto, o Brasil 

tem 31 órgãos fiscalizadores de segurança de barragens. A consolidação dos dados produzidos 

por esses órgãos leva ao registro de pouco mais de 24.000 barragens, destinadas aos mais 

diversos usos, com predominância daquelas destinadas à irrigação, à dessedentação animal e 

à aquicultura. Aqui, não se trata de um documento qualquer. Afinal, é o relatório que visa a 

fornecer à sociedade brasileira um panorama da evolução da segurança das suas barragens e 

da implementação da PNSB. 

É importante assinalar que os números divulgados pela ANA são anteriores à tragédia 

de Brumadinho e estão claramente dispostos no portal www.snisb.gov.br , onde estão 

disponibilizadas online as informações das barragens cadastradas no sistema, além de 

informações relevantes sobre a segurança das barragens no País. 

Uma informação apresentada pelo documento, e que causa grande perplexidade, é o 

fato de não existir nenhum ato de autorização, outorga ou licenciamento para 42% das 

barragens, e de, em 76% dos casos, não haver definição quanto à barragem estar ou não 

submetida à PNSB. De acordo com a publicação da ANA, 3.543 barragens foram classificadas 
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por Categoria de Risco (CRI) e 5.459 quanto ao Dano Potencial Associado (DPA), sendo 723 

classificadas simultaneamente como Categoria de Risco e Dano Potencial Associado altos. 

Segundo a ANM, considerando-se as barragens inseridas na PNSB, de acordo com o 

método construtivo, os números de janeiro de 2019 eram: 

• Por alteamento a montante: 84 barragens; 

• Por alteamento a jusante: 107 barragens; 

• Por alteamento por linha de centro: 29 barragens; e 

• Por etapa única de construção: 204 barragens. 

A ANM determinou a instalação de sirenes nas regiões que podem ser atingidas pela 

onda de inundação causada pelo rompimento de uma barragem em até 30 minutos ou a 10 

quilômetros da mesma, chamadas "zonas de autos salvamento" Ocorre que, segundo 

declararam à imprensa diversos moradores da região afetada, as sirenes de emergência 

instaladas na Mina Córrego do Feijão não foram acionadas quando houve o rompimento. 

Segundo a Vale, isso aconteceu porque a sirene foi engolida pela lama — uma situação 

que, aplicando-se um raciocínio lógico, deveria ter sido prevista no projeto de instalação dos 

equipamentos. 

A Agência também impôs às empresas responsáveis por barragens de mineração, 

independentemente do método utilizado em sua construção, a obrigação de atualizar seus 

planos de emergência e avaliar a necessidade de remover instalações administrativas que 

estejam nas áreas de influência das barragens. A ANM divulgou tais determinações duas 

semanas após o desastre ocorrido em Brumadinho. 

Fica nítida a constatação de que a tragédia poderia ter sido evitada, pois, na opinião de 

muitos especialistas, trata-se de um erro primário de projeto a opção de construir refeitórios 

e escritórios logo abaixo da barragem. 

No dia 29 de janeiro, pouco depois do evento de Brumadinho, a Vale anunciou a 

eliminação de 10 barragens construídas por alteamento a montante. No dia 15 de fevereiro, a 
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ANM publicou uma resolução proibindo a construção de novas barragens a montante e 

tornando mais rígidas as normas de segurança. 

A ANM levou em conta que "existem atualmente oitenta e quatro barragens de 

mineração construídas ou alteadas pelo método a montante ou por método declarado como 

desconhecido na Política Nacional de Segurança de Barragens — PNSB", além de "218 

barragens de mineração classificadas como de alto dano potencial associado, ou seja, dano 

que pode ocorrer devido ao rompimento ou mau funcionamento de uma barragem, 

independentemente da sua probabilidade de ocorrência, com possibilidade de perda de vidas 

humanas e sérios danos sociais, econômicos e ambientais". A resolução da ANM ainda 

estabeleceu um índice do fator de segurança mínimo exigido para atestar a regularidade das 

barragens: "Cabe ao projetista, profissional legalmente habilitado pelo sistema 

CONFEA/CREA e com experiência comprovada, estabelecer os fatores de segurança 

mínimos para as barragens de mineração inseridas na PNSB, independentemente do método 

construtivo adotado, com base na ABNT NBR 13.028/2017, nas normas internacionais e nas 

boas práticas de engenharia, sendo vedada a fixação em valor inferior a 1,3 para as análises 

de estabilidade e estudos de susceptibilidade à liquefação, considerando parâmetros de 

resistência não drenada." 

As novas determinações da Agência Nacional de Mineração obrigaram a Vale e outras 

mineradoras a adotarem procedimentos mais rígidos de segurança, o que levou a uma série 

de operações de evacuação das áreas nas quais havia risco de rompimento de barragens. 

No dia 8 de fevereiro, 239 moradores das localidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras, 

em Barão de Cocais (MG), foram retirados de suas casas por causa do registro de um possível 

desnível da estrutura da barragem Sul Superior, da mina Gongo Soco, pertencente à Vale. No 

mesmo dia, 65 moradores do distrito de Pinheiros, em Itatiaiuçu (MG), foram evacuados em 

função do risco da barragem da mina de Serra Azul, da empresa Arcelor Mittal. As empresas 

alegaram que as operações de evacuação foram preventivas. 

Em 16 de fevereiro, a Vale emitiu um alerta para a barragem B3/B4 da mina Mar Azul, 

localizada no distrito de Macacos, em Nova Lima (MG). Cerca de 200 pessoas deixaram suas 

casas porque uma empresa de auditoria se negou a assinar o laudo que atestaria a segurança 
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da barragem. Novamente a Vale informou que não havia risco iminente para a população: "a 

decisão é uma medida preventiva e se dá após a revisão dos dados dos relatórios de análise 

de empresas especializadas contratadas para assessorar a Vale. Cabe ressaltar que a 

estrutura está inativa", assegurou a empresa em nota. 

Em 20 de fevereiro, foram retirados moradores que vivem nas proximidades da mina 

Vargem Grande, também da Vale, em Nova Lima (MG). A medida atingiu 38 famílias. No 

mesmo dia, 75 pessoas tiveram que deixar suas casas na zona rural de Ouro Preto (MG), em 

região próxima às barragens de Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo, da Vale. Na 

ocasião, mais uma vez as ações foram consideradas preventivas. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho 

já ocorreram no Brasil por diversas vezes, ainda que em escala bem menor. Por exemplo, em 

2015, ano do desastre em Fundão, o rompimento da barragem Algodões no município de 

Cocal, Norte do Piauí, havia completado seis anos. 

Transcorrido esse período, posterior a uma tragédia que deixou nove mortos e centenas 

de desabrigados, o sentimento de dor ainda persiste naquela região. Foram 50 milhões de 

metros cúbicos de água liberados em um intervalo de poucos minutos, que provocaram uma 

torrente de destruição. O fato ocorreu no ano em que se registrou o maior volume de chuvas 

das últimas quatro décadas, segundo a Defesa Civil do Piauí. 

A Barragem Algodões não cumpriu a sua função de guardar água para os períodos de 

seca e a enxurrada provocou destruição e desolação. Como resultado, famílias viram seus 

parentes desaparecer e morrer na correnteza. Alguns corpos arrastados nunca foram 

encontrados e o drama de muitos persiste até hoje. O iminente risco de rompimento foi 

detectado e a população que habitava as regiões abaixo da represa chegou a ser evacuada. 

Contudo, esse risco foi afastado pelas autoridades e a ordem de retorno às residências foi 

dada. Mas a barragem efetivamente se rompeu. Uma onda cuja altura foi estimada em 20 

metros avançou rapidamente sobre a cidade e, além das nove mortes registradas, houve graves 

danos socioambientais e sérios prejuízos econômicos. 

Aos exemplos de Mariana (MG) e Cocal(PI) somam-se muitos outros que sinalizaram, 

dramaticamente, a possibilidade — mais ainda, a grande probabilidade — de novas ocorrências 
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catastróficas de grande magnitude, pois as barragens de rejeitos de mineração são estruturas 

que, ainda que operadas e mantidas com zelo e competência, representam um risco 

permanente. 

É certo que qualquer atividade econômica está associada a algum grau de risco para o 

empreendedor, para seus clientes, para seus colaboradores e para a sociedade. Também é 

correto afirmar que a redução do risco em qualquer atividade humana é acompanhada, como 

regra, pelo aumento do custo associado à atividade a ser desenvolvida, por conta de 

legislações mais exigentes. Essa variação inversa, seja ela proporcional ou não, aplica-se a 

todas as atividades de exploração econômica dos recursos naturais. Em palavras simples: para 

diminuir riscos, em geral, é necessário aumentar custos. Com  isso, mesmo em uma economia 

de mercado é imprescindível a atuação do poder público, nomeadamente na criação das 

normas aplicáveis a cada uma das atividades e, claro, na garantia de sua aplicação. 

No caso das barragens, o risco a ser considerado vem aumentando nas últimas décadas, 

em razão das ocorrências de chuvas excepcionalmente fortes que, segundo a maioria dos 

cientistas, tendem a ser fenômenos cada vez mais frequentes. Essas estruturas são, em geral, 

destinadas à reservação de água para geração de energia elétrica, bem como para contenção 

de cheias, dessedentação animal, aquicultura ou para irrigação. Também são utilizadas para a 

disposição de rejeitos de mineração e de resíduos industriais. Esses materiais, mesmo que 

apresentem baixa solubilidade em água, formam soluções aquosas e, por isso mesmo, em caso 

de ruptura da estrutura que os contém, podem se transformar em uma destruidora torrente de 

lama. 

Para os especialistas, em razão das mudanças que vêm ocorrendo no clima da Terra, o 

risco potencial de rompimento de uma barragem, mesmo que em boas condições de 

estabilidade, está aumentando, o que torna determinadas opções de projeto fortemente 

desaconselháveis. No entanto, o conhecimento atual da engenharia já oferece opções mais 

seguras para barragem de rejeitos de mineração, tais como os métodos de beneficiamento de 

minério a seco, uma alternativa que permite prescindir do uso de barragens de rejeitos ou, ao 

menos, diminuir o tamanho e o volume dessas estruturas, que podem atingir impressionantes 

100 metros ou mais de altura. 
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De fato, não é o conhecimento humano — ou a falta dele — o grande obstáculo para a 

prevenção de acidentes com barragens de qualquer natureza. As grandes e indesejáveis 

barreiras estão concentradas na falta de políticas públicas; nos "vácuos" e "colisões" da 

legislação; no excessivo foco na redução de custos, em detrimento da redução de riscos; nas 

imperfeições dos modelos de gestão; no ativismo judicial; no excesso de subjetividade das 

normas; e, por último, mas mais importante, na incapacidade de aprendermos com nossos 

erros. Essa combinação de falhas e deficiências fermentou um nefasto processo que culminou 

na assombrosa tragédia de Brumadinho. 

Ainda sob a perplexidade causada pelas desgraças causadas pela avalanche que 

devastou os arredores de Mariana no final de 2015, Minas Gerais se viu diante de mais uma 

tragédia. Devemos dar a devida importância à segurança das barragens, lembrando que muitas 

dessas estruturas, especialmente aquelas destinadas à geração de energia elétrica, são de 

aproveitamentos múltiplos, ou seja, servem para diversas finalidades. 

Segundo a ANA, contudo, a grande maioria das barragens é ligada ao setor agrícola, 

sendo preponderantes os usos para a irrigação (41%), para a dessedentação animal (17%) e 

para a aquicultura (11%). São estruturas semelhantes, mas não iguais. Há diferenças 

importantes entre elas. 

Nos projetos de hidrelétricas, por exemplo, utiliza-se o conceito de cheia decamilenar, 

ou seja, calcula-se qual seria a maior cheia estimada para o ponto de barramento considerado 

para um determinado rio, para um intervalo de dez mil anos. A partir do resultado obtido, 

projeta-se uma barragem capaz de resistir a essa vazão. Eis aí um item de segurança que pode 

ser facilmente avaliado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Além disso, o 

intervalo de tempo considerado fornece garantias relevantes e introduz no cálculo uma 

variável importante para a definição do grau de risco do projeto. Todavia, esse é o caso das 

hidrelétricas, todas elas reguladas pela Aneel. 

Acontece que o Brasil possui 43 potenciais agentes fiscalizadores de barragens, dos 

quais quatro são federais e 39, estaduais. A responsabilidade pela fiscalização dá-se de acordo 

com a finalidade de cada uma. Criou-se um emaranhado regulatório no qual é possível 

encontrar — e nem sempre as distinguir entre si — atribuições dos órgãos ambientais estaduais; 



26 

do Ibama; da ANM; da ANA; dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos; e da Aneel. 

Segundo as normas vigentes, o Dano Potencial Associado (DPA) relativo a uma barragem é 

aquele que pode ocorrer devido ao rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau 

funcionamento, independentemente da sua probabilidade de ocorrência. Os índices podem ser 

graduados de acordo com as possíveis perdas de vidas humanas e com os eventuais impactos 

sociais, econômicos ou ambientais. 

Esses são os critérios usados para determinar se uma barragem está submetida à Lei no 

12.334, de 2010. Considerando as barragens classificadas pelo relatório citado, quanto ao 

DPA e à Categoria de Risco (CRI), 723 possuíam tanto a CRI quanto o DPA altos. Para o 

Brasil como um todo, o relatório da ANA de 2017 aponta que, do total de 24.092 barragens 

cadastradas, 13.997 (ou 58%) possuem algum tipo de auto de autorização (outorga, concessão, 

autorização, licença etc.), estando, portanto, regularizadas. A regularização é importante, pois 

é o vínculo formal entre a barragem e seu empreendedor que permite a atuação dos órgãos 

fiscalizadores para cumprimento dos regulamentos existentes. No entanto, as informações 

referentes a 76% das barragens cadastradas, ou seja, mais de 18.000 barragens, são 

insuficientes para definir se estas são abrangidas pela PNSB. Entretanto, por óbvio, entende-

se que definir se uma barragem deveria se submeter ou não à PNSB é — ou, ao menos, deveria 

ser — o trabalho básico de todas as entidades fiscalizadoras. 

Passados oito anos da publicação da lei, os órgãos públicos ainda são incapazes de nos 

dizer qual é o universo de barragens às quais se aplica a PNSB. Após o evento de Brumadinho, 

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional, aprovou a Moção n° 72, de 29 de janeiro de 2019, recomendando 

ao Governo Federal e aos órgãos estaduais medidas necessárias à imediata fiscalização de 

todas as barragens classificadas como de risco alto ou com dano potencial associado alto, nos 

termos do Relatório de Segurança de Barragens de 2017. Trata-se de uma missão quase 

impossível de ser cumprida pelos órgãos responsáveis. 

Consideradas as condições de trabalho oferecidas a esses órgãos, o histórico de seu 

desempenho e o modelo de gestão que predomina em suas estruturas, seria muito otimismo 

esperar que sejam capazes de fiscalizar 3.386 barragens até o fim do ano e, mais ainda, de 
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monitorar, até junho, 205 estruturas desse tipo que apresentem risco. Além disso, o Conselho 

definiu a lista de barragens a serem vistoriadas pelos diversos órgãos e requereu dos órgãos 

fiscalizadores a atualização tanto dos planos de segurança pelos controladores das barragens 

quanto da atualização de informações técnicas sobre as estruturas no SNISB, no prazo de 90 

dias. Recomendou, ainda a realização de auditorias nos procedimentos e nas normas 

orientadoras da fiscalização — sem detalhar o conjunto de mudanças que deverão ser 

implantadas, o que não é razoável. 

Em resumo, diante de nós há um cenário que causa extrema preocupação. Em se 

tratando de barragens de rejeitos de minérios, há muitos riscos remanescentes que, pelo visto, 

permanecerão por um bom tempo. 

Por exemplo, a mesma Vale das tragédias de Mariana e Brumadinho possui uma 

estrutura que retém algo em torno de 110 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Essa 

barragem, denominada Gelado e localizada em Carajás, é motivo de grande preocupação, uma 

vez que o volume de material nela acumulado é muito superior à soma do que foi liberado 

pelo rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho. 

Entre as tarefas mais nobres que os membros do poder legislativo e executivo devem 

desempenhar está a de defender os direitos coletivos, os direitos difusos e os direitos 

individuais homogêneos, o que implica privilegiar a proteção ao meio ambiente e a garantia 

dos direitos do cidadão. Devem, necessariamente, oferecer respostas convincentes para a 

população brasileira em relação a questões que estão a demandar, há décadas, um 

posicionamento firme e rigoroso na garantia desses direitos. 

Debater as causas, as consequências e as responsabilidades associadas ao rompimento 

ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano na barragem da mineradora Vale localizada em 

Brumadinho (MG) é uma tarefa urgente e inadiável. 

2.1.1 Aspectos técnicos de segurança de barragens 

• 	Tratamento (Beneficiamento) de Minérios 
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A atividade de mineração remonta aos primórdios da humanidade e tem sido de 

fundamental importância para o seu desenvolvimento. Tamanha é a relevância da mineração 

que as eras mais remotas de nossa civilização foram batizadas com o nome dos minerais 

extraídos pelo homem: além da Idade da Pedra, Lascada e, posteriormente, Polida, passamos 

pela Idade do Bronze e a Idade do Ferro. 

Em que pese a prática de milhares de anos, a prospecção mineral se mantém como uma 

das atividades econômicas de menor taxa de sucesso. De fato, de cada mil iniciativas de 

pesquisa mineral em terrenos desconhecidos, em média, apenas uma resulta em um 

empreendimento economicamente viável. 

A causa desse baixo desempenho é perfeitamente compreensível quando se atenta para 

a composição da crosta terrestre. Essa fina camada sólida que reveste a superfície de nosso 

planeta é composta em sua quase totalidade por poucos elementos químicos. O oxigênio e o 

silício correspondem a quase 75%. Os oito elementos mais abundantes seguintes — alumínio, 

ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, titânio e hidrogênio — perfazem pouco mais de 24%. 

Todos os outros elementos juntos não chegam a 1% da composição química da crosta 

terrestre. 

Com exceções, os elementos se apresentam combinados na forma de minerais, i.e., 

substâncias naturais, inorgânicas, homogêneas e com propriedades bem definidas. Os 

minerais agregam-se na forma de rochas. Quando um dos minerais componentes da rocha 

possui valor econômico, esta é chamada de minério. Os minerais que despertam interesse 

econômico são chamados de mineral minério, ou, mais comumente apenas de minério. 

Entretanto, para que a mineração seja economicamente viável, é preciso que os 

elementos estejam presentes nos minérios em teores muito mais elevados que a sua 

participação média na composição da crosta terrestre. Esses pontos enriquecidos, conhecidos 

como anomalias, formam os depósitos minerais. Estes resultam de processos geológicos 

complexos e de baixa ocorrência. As anomalias economicamente viáveis são denominadas 

jazidas e o empreendimento onde se extrai o minério da jazida é a mina. 

Muitas vezes, para acessar os veios onde se encontram os minérios, é preciso remover 

camadas de solo e de subsolo. Esse material, chamado de estéril, não é processado e 
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usualmente é armazenado em pilhas para ser utilizado na futura recuperação ambiental da 

mina. 

O minério surge em depósitos misturados a outros minerais sem valor econômico, 

denominados de ganga. Após a lavra, i.e., a extração da jazida, o minério mantém o mesmo 

teor do elemento de interesse que apresentava na natureza. Considerando que geralmente não 

se justifica economicamente transportá-lo por grandes distâncias nessa condição, o minério 

precisa passar por um processo de descarte da ganga ainda próximo ao local de extração. O 

objetivo é adequar a granulometria (o tamanho das partículas) e aumentar a concentração do 

minério. Esse processo, chamado de beneficiamento ou tratamento de minério, não altera a 

identidade química ou física dos minerais presentes, mas adéqua o minério às etapas de 

transformação mineral que se seguirão. Nestas, o elemento de interesse comercial contido no 

minério é refinado (purificado) e transformado em um produto, intermediário ou final. 

Para separar o minério da ganga, empregam-se técnicas baseadas numa determinada 

propriedade física ou físico-química que seja bem distinta entre um material e outro: pode ser 

a densidade gravimétrica, a susceptibilidade magnética, a condutividade elétrica, as 

propriedades químicas da superfície, etc.' Porém, antes empregar essas técnicas, é preciso 

separar fisicamente o minério da ganga, o que requer a redução do tamanho das rochas de 

minério extraídas na mina. Essa etapa é chamada de cominuição e ocorre em estágios 

sucessivos de britagem (grãos até 1 mm) e, se necessário, de moagem (grãos menores que 1 

mm), intercaladas com etapas de peneiramento e seleção. Dessa forma, as partículas obtidas 

são compostas, na sua maior parte, por uma única espécie mineral e com granulometria 

adequada à técnica de separação escolhida. 

Contudo, uma parcela dos minerais cominuídos, inclusive o minério, acaba por se 

transformar em partículas mais finas do que o objetivado e de mais difícil aproveitamento, 

razão pela qual são descartadas. No processamento do minério de ferro, esse material, de cor 

avermelhada e rico em ferro, é chamado de lama e, usualmente, é depositado em barragens 

de rejeitos. 

4 	 Adão Benvindo da Luz e Fernando A. Freitas Lins. Introdução ao Tratamento de Minérios. Disponível em: 

http://mineralis.cetem.gov.bribitstreamicetem/712/3/CCL00220010.pdf . Acesso em 15 de maio de 2019. 
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Após a cominuição, o minério e a ganga, em sua maior parte, formam partículas 

fisicamente diversas e estão prontos para a separação. Essa etapa também é conhecida como 

concentração, pois visa aumentar o teor do elemento de interesse econômico no minério 

extraído na mina. A título de referência, a Tabela 1 apresenta o teor médio de minérios de 

elementos metálicos extraídos no Brasil. Quando os teores são mais baixos, há maior geração 

de rejeitos. Assim, por exemplo, o mesmo volume de ferro produzido resulta em maior 

volume rejeitos em Minas Gerais que no Pará. 

Tabela 1 — Teor médio de minérios produzidos no Brasil 5 . 

Substância Estado Teor 

Bauxita (alumínio; Al203) PA 47,72% 

Bauxita (alumínio; Al203) MG 40,30% 

Cobre PA 0,66% 

Cobre GO 0,28% 

Estanho RO 0,067% 

Ferro MG 50,34% 

Ferro PA 65,46% 

Manganês MG 35,41% 

Nióbio (Nb20s) PA 2,59% 

Níquel GO 1,46% 

Ouro GO 0,000042% 

Ouro MG 0,000086% 

As técnicas de separação seguem dois tipos de rotas possíveis: via úmida (com adição 

de água durante a etapa de separação) ou a seco. O uso da água pode trazer vantagens como 

maior taxa de recuperação (mais elemento de interesse é retirado da mistura com a ganga, ou 

seja, menos elemento de interesse é perdido no rejeito) e maior concentração (o concentrado 

Disponível em http://www.anm.gov.bridnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/anuario-

mineral/anuario-mineral-brasileiro/amb  2018.pdf.  Acesso em 18 de junho de 2019. 
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possui maior teor do elemento de interesse, ou seja, há menos contaminantes no 

concentrado) 6 . 

Considerando os objetivos deste texto, não cabe aqui detalhar todas as possíveis 

técnicas de separação, suas variantes e características. Vamos nos ater àquela mais utilizada 

para separação do minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais: a flotação. 

A flotação, técnica de separação pela via úmida, é empregada preferencialmente para 

minérios com teor mais baixo e partículas mais finas. No Quadrilátero Ferrífero, como 

mostrado na Tabela 1, o teor médio de ferro contido é da ordem de 50%. Como o teor padrão 

do minério de ferro de maior relevância comercial na atualidade é de 62% de ferro contido, a 

flotação pode ser necessária para a concentração de minério de ferro naquelas minas nas quais 

os teores são baixos. 

Na flotação, a separação baseia-se nas diferentes capacidades de flutuação das 

partículas que compõem a mistura de minério e ganga. Nesse processo, a mistura de partículas 

finas é disposta na forma de uma polpa com água num recipiente, ao qual são adicionados 

também algumas substâncias para aumentar a efetividade da separação, como o amido de 

milho e produtos químicos diversos. 

A flotação pode ser direta ou reversa. Na primeira, as partículas de minério são 

segregadas na superfície, na espuma que flutua (flota) sobre a superfície do líquido, e a ganga 

vai para o fundo. Na flotação reversa, que é a mais utilizada para a concentração de minério 

de ferro, as partículas de minério (principalmente hematita, um óxido de ferro), que possuem 

maior afinidade com a água, depositam-se no fundo do líquido, enquanto as de ganga, 

constituída principalmente por quartzo (sílica/areia), que possuem maior afinidade com o ar, 

são arrastadas por pequenas bolhas sopradas no recipiente e boiam na espuma. 

Portanto, os produtos de saída da flotação são, de um lado, o concentrado de minério 

e, do outro lado, o rejeito, ambos misturados com água. 

6 	 A presença de contaminantes na matéria-prima pode afetar a eficiência dos processos de transformação 
mineral posteriores. Assim, é preciso balancear a recuperação e a concentração. Aumentar a recuperação à custa do 

aumento do teor de contaminantes pode ser desvantajoso. 
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Para a realização das operações posteriores de tratamento é necessário separar o 

concentrado da água. Isso é feito por meio do desaguamento, operação constituída pelas 

etapas de espessamento, filtragem e secagem. O espessamento é basicamente a decantação 

(sedimentação) da polpa. As partículas de minério, mais pesadas que a água, depositam-se no 

fundo do tanque de decantação. 

Para reduzir ainda mais o teor de água, o material espessado é pode ser submetido ao 

processo de filtragem, no qual é pressionado contra um meio poroso que permite apenas a 

passagem da água. O resultado da filtragem é a torta de minério concentrado e o filtrado, i.e., 

água. 

Por fim, a torta é submetida à secagem, com uso de energia térmica, para retirada da 

umidade residual. 

No caso do minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero, a secagem é feita ao ar livre, 

nos pátios de secagem, fazendo uso do calor tropical, geralmente dispensando até mesmo a 

etapa de filtragem. 

Após a secagem, o minério está pronto para ser transportado por caminhão ou ferrovia. 

Caso o transporte seja realizado por mineroduto, apenas a etapa de espessamento é realizada. 

Como o bombeamento requer que a polpa de minério possua um teor de água elevado, as 

etapas de filtragem e secagem tornam-se desnecessárias. 

Os produtos vendidos pelas mineradoras de ferro são classificados de acordo com o 

tamanho das partículas. São três os produtos principais: i) granulado ou lump ore, entre 32 e 

6,3 mm; ii) sinter feed, entre 6,3 mm e 0,15 mm; e iii)pellet feed, menor que 0,15 mm. Apenas 

o lump ore pode ser empregado diretamente no alto-forno (equipamento das siderúrgicas que 

transforma o minério de ferro em ferro-gusa). O sinter feed e o pellet feed necessitam de 

passar por processos de aglomeração antes de serem carregados no alto-forno. 

Já o rejeito, mais comumente, é apenas espessado, antes de ser depositado, por 

gravidade ou bombeamento, nas barragens de rejeitos. O rejeito é constituído principalmente 

por sílica, partículas de minério de ferro não recuperadas na flotação, e, em menor quantidade, 

por outros minérios presentes nas rochas processadas, como manganês e alumínio. 
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Contudo, também é possível filtrar o rejeito e depositá-lo a seco na forma de pilhas. 

Para tal, há que se utilizar equipamentos para filtragem, o que aumenta os custos de 

investimento (compra dos equipamentos) e de operação (consumo de energia) da mineração. 

Contudo, a filtragem só compensa ser aplicada à sílica (areia). No caso da lama, como o 

material não possui boa drenagem, em caso de chuva forte, transforma-se em polpa 

novamente. 

Considerando os riscos ambientais e sociais representados pelas barragens de rejeitos, 

esse custo a mais do empilhamento a seco corresponde à internalização de um custo que 

usualmente é suportado por toda a sociedade sob a forma de uma externalidade, representada 

pelos riscos e danos relacionados a essas barragens. 

Na Figura 1, é apresentado um diagrama esquemático das etapas do tratamento de 

minérios. 

Figura 1— Fluxograma típico de tratamento de minério 7 . 

Adão Benvindo da Luz e Fernando A. Freitas Lins. Introdução ao Tratamento de Minérios. Disponível em: 

http://mineralis.cetemjzov.bribitstreamketem/712/3/CCL00220010.pdf . Acesso em 15 de maio de 2019. 



34 

Cabe aqui fazer uma ressalva importante: o rejeito da mineração de ferro não é 

considerado perigoso no que diz respeito à toxidez. Porém, se despejado nos rios, ele aumenta 

a turbidez da água e sedimenta no fundo, o que pode, respectivamente, tornar a água imprópria 

para consumo humano e eliminar a fauna e a flora nesses cursos d'água. 

Outro efeito nocivo está relacionado à forma turbulenta de liberação dos rejeitos em caso 

de rompimento da barragem. Trata-se do revolvimento do fundo e das margens dos rios, onde 

poderiam estar sedimentadas substâncias tóxicas provenientes de outras atividades, 

industriais e agrícolas. Como resultado, essas substâncias voltam a contaminar a água. 

• As Barragens de Rejeitos de Mineração 

Antes de apresentar as barragens de rejeitos de mineração, é preciso lembrar que essas 

estruturas representaram um avanço muito importante quando começaram a ser utilizadas, 

pois, se bem operadas, evitam que esses rejeitos poluam o meio ambiente. Até o início do 

século XX, os rejeitos de mineração eram despejados diretamente nos rios ou eram 

descartados sem maiores cuidados. Quando vinham as chuvas, o material era carreado pela 

água e contaminava os rios e o solo. Outro aspecto positivo das barragens de rejeitos é que 

elas permitiram o reaproveitamento de parte da água consumida no tratamento dos minérios. 

Isso reduziu a pegada hídrica dos empreendimentos mineiros. 

Entretanto, a produção mineral cresceu exponencialmente nas últimas décadas. A 

produção de minério de ferro, por exemplo, passou de 500 milhões de toneladas por ano, em 

1960, para 1 bilhão, em 2000, e, nos dias atuais, alcançou cerca 2,5 bilhões. Além disso, o 

teor dos minérios extraídos caiu ao longo do tempo. No caso do cobre, o teor médio das minas 

em produção no mundo caiu em 25% entre 2003 e 2013 8 . 

O aumento da produção de minérios associado com teores mais baixos implica maior 

geração de rejeitos. Assim, o número e o volume das barragens de rejeitos acompanharam o 

vertiginoso crescimento da produção de minérios. Em 2000, estimava-se que existiam mais 

8 
	

Disponível em https://www.mdpi.com/2079-9276/5/4/36/htm . Acesso em 17 de junho de 2019. 
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de 3.500 barragens de rejeitos de mineração no mundo'. Parece não haver estatísticas atuais 

precisas'', mas, considerando que estão em operação mais de 30 mil minas de porte industrial, 

o número de barragens de rejeitos certamente é bem superior a 3.500 11 . Algumas dessas 

barragens superam os 100 metros em altura e acumulam centenas de milhões de metros 

cúbicos de rejeitos de mineração. 

No Brasil, a ANM registrou 769 barragens de rejeitos de mineração em fevereiro de 2019, 

acumulando o total de 3,5 bilhões de metros cúbicos. Dessas barragens, 1% é de grande 

volume e 2% de muito grande volume'. A Tabela 2 mostra as maiores barragens de rejeitos 

de mineração do País. Estimativas apontam que, entre 2010 e 2030, serão geradas 11,4 bilhões 

de toneladas de rejeitos de mineração no Brasil' 3 , que precisarão ser dispostas com segurança. 

Do apresentado acima, depreende-se que as barragens de rejeitos de mineração, que 

inicialmente eram uma boa solução em termos ambientais e sociais, transformaram-se num 

sério problema na atualidade. De fato, um estudo especializado contabilizou 246 acidentes, 

de gravidades diversas, com barragens de rejeitos de mineração entre 1908 e 2017. Esses 

acidentes, somados, liberaram cerca 260 milhões de metros cúbicos de rejeitos e provocaram 

2.157 vítimas fatais'''. A partir desses dados estatísticos, foi feita a previsão de que ocorreriam 

19 acidentes muito graves com barragens de rejeitos de mineração nos dez anos entre 2018 e 

2027. O desastre de Brumadinho, lamentavelmente, veio corroborar essa previsão sombria. 

Disponível em 
https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/34385/Kossoff  etal Oct2014 AG manuscript accepted 
.pdf?sequence=3&isAllowed=y.  Acesso em 16 de junho de 2019. 
lo 	Disponível em https://www.wsj.com/articles/brazils-samarco-disaster-mining-dams-grow-to-colossal- 
heights-and-so-do-the-risks-1459782411.  Acesso em 17 de junho de 2019. 
11 	Disponível em http://www.industriall-union.org/why-you-need-to-know-about-tailings-dams .  Acesso em 17 
de junho de 2019. 
12 	Disponível em http://www.anm.gov.bilassuntos/barragens/pasta-classificacao-de-barragens-de- 
mineracao/plano-de-seguranca-de-barragens.  Acesso em 17 de junho de 2019. 
13 	Disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/120814  relatorio atividade mineracao.pdf. 
Acesso em 18 de junho de 2019. 
la 	Disponível em https://worldminetailingsfailures.org/.  Acesso em 17 de junho de 2019. 
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Tabela 2 — Maiores barragens de rejeitos de mineração por volume e por altura no Brasil, 

ordenadas por volume decrescente'. 

Barragem Município Estado Minério Volume (m 3 ) Altura (m) 

Santo Antônio Paracatu MG Ouro 399.058.945,00 104,00 

Pontal Itabira MG Ferro 226.957.900,00 69,00 

Córrego Baco Pari Alto Horizonte GO Cobre 179.363.962,00 47,00 

BL-1 Tapira MG Fosfato 170.000.000,00 91,00 

Eustáquio Paracatu MG Ouro 148.349.348,00 94,00 

Itabiruçu Itabira MG Ferro 130.751.697,30 71,00 

Germano Mariana MG Ferro 129.590.000,00 163,00 

Gelado Parauapebas PA Ferro 110.469.304,67 34,00 

Sossego Canaã dos Carajás PA Cobre 108.444.833,89 42,10 

Maravilhas II Itabirito MG Ferro 94.590.445,00 97,92 

Campo Grande Mariana MG Ferro 22.978.889,00 99,30 

Forquilha I Ouro Preto MG Ferro 12.042.671,00 98,28 

B4 Sarzedo MG Ferro 4.865.160,00 98,00 

Forquilha IV Ouro Preto MG Ferro 4.306.560,00 105,00 

Um número bastante elevado das barragens de rejeitos de mineração no Brasil, 

precisamente 219, é classificado como de dano potencial alto. Essa classificação decorre do 

potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais 

provocados pela ruptura dessas barragens. Muitas delas ficam em regiões com grande 

população, o que explica a possibilidade de numerosas vítimas em casos de rompimento. 

Nesse aspecto negativo, destaca-se o Quadrilátero Ferrífero, região com cerca de sete 

mil km2, próxima a Belo Horizonte, Minas Gerais. Como próprio nome indica, é uma região 

com grande potencial geológico para a mineração e responsável pela maior parte da produção 

de minério de ferro no Brasil. Não por acaso, ergueram-se ali numerosas barragens de rejeitos 

e, infelizmente, registra-se também um histórico de acidentes graves, conforme apresentado 

na Tabela 3. 

15 	Disponível em: http://www.anm.gov.brlassuntos/barragensipasta-cadastro-nacional-de-barragens-de- 

mineracao/classificacao-oficial-anm.  Acesso em 17 de junho de 2019. 



Tabela 3 — Maiores acidentes com barragens de rejeitos de mineração no Brasil. 

Barragem Município Estado Ano Minério 
Vítimas 

Fatais 

Fernandinho Itabirito MG 1986 Ferro 7 

Rio Verde Nova Lima MG 2001 Ferro 5 

Herculano Itabirito MG 2014 Ferro 3 

Fundão Mariana MG 2015 Ferro 19 

B1 Brumadinho MG 2019 Ferro 270 

Estudos estatísticos mostram que a probabilidade de ocorrer um acidente com 

barragens de rejeitos de mineração é da ordem de 10 a 100 vezes maior que com barragens 

para acúmulo de água 16 . Uma das causas dessa discrepância seria a técnica construtiva 

utilizada nas barragens de rejeitos de mineração. Diferentemente das barragens para acúmulo 

de água, que são completamente concluídas antes do enchimento, as barragens de rejeitos de 

mineração são aumentadas em etapas, chamadas de alteamentos, durante sua vida útil. 

Os alteamentos são utilizados por serem mais econômicos, pois o empreendedor não 

precisa erguer a barragem de uma única vez e antes do início da produção mineral. Em vez 

disso, a barragem vai sendo erguida paulatinamente, à medida que ela vai sendo preenchida 

com rejeitos, novos alteamentos são adicionados, o que dilui o custo de construção da 

barragem ao longo da vida útil da mina. 

De início, as barragens de rejeitos de mineração são construídas por meio do 

erguimento de um elemento estrutural — um maciço apoiado sobre uma fundação, —

transversalmente à direção de escoamento da água nos vales, constituindo o dique de partida. 

Normalmente, o material utilizado é solo compactado (nesta etapa, a mina não produz e, 

consequentemente, ainda não há rejeito disponível para a construção da barragem). A partir 

do dique de partida, serão erguidos, de forma sobreposta, os alteamentos. Usualmente, o 

próprio rejeito, especialmente a fração mais grossa dele, é utilizado como material de 

construção dos alteamentos. 

16 	 Disponível em https:fitailingsdams.info/wp-content/uploads/2019/01/BE-090-Tailings-dams-R1- 

Secured.pdf.  Acesso em 17 de junho de 2019. 
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A forma como o alteamento é disposto sobre a parte superior da barragem, a chamada 

crista, diferencia as três metodologias construtivas de alteamento: a montante, linha de centro 

e a jusante. 

No alteamento a montante, o novo degrau adicionado apoia-se no rejeito adjacente ao 

maciço, ou seja, dentro da barragem. O rejeito deve estar bem drenado e compactado para 

suportar o peso acrescentado. A cada novo degrau, a crista avança para o interior da barragem, 

como representado na Figura 2, daí o nome "alteamento a montante". 

Já no alteamento por linha de centro, a crista do degrau adicionado fica no mesmo 

plano da crista da barragem, por isso a denominação "linha de centro" recebida por essa 

técnica construtiva. O novo degrau apoia-se no rejeito, no maciço e no solo à frente da 

barragem, como apresentado na Figura 3. 

Por fim, no alteamento a jusante, o novo degrau apoia-se apenas no maciço e no solo 

à frente da barragem, como é apresentado na Figura 4. A cada novo degrau, a crista da 

barragem avança na direção de jusante, o que deu origem ao nome desse método de 

alteamento. 

Método cie montante 

Re)eitcchito 

Tapete drenante 

Figura 2 — Método de alteamento a montante, no qual os degraus acrescentados à barragem 

apoiam-se sobre o rejeito. 

Método de linha de centro 

Figura 3 — Método de alteamento por linha de centro, no qual os degraus acrescentados à 

barragem apoiam-se sobre o rejeito, o maciço e o solo à frente da barragem. 



Lagoa de decantação 

Lado de Decants. 
Apeamento s 

Método de jusante 

Figura 4 — Método de alteamento a jusante, no qual os degraus acrescentados à barragem 

apoiam-se sobre o maciço e o solo à frente da barragem. 

Na Figura 5, os três métodos de alteamento são ilustrados esquematicamente em 

conjunto para melhor visualização das diferenças entre eles. 

Laço C Decanta* 

Lago de Decantação 
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Figura 5 — Métodos de alteamento: a montante, a jusante e por linha de centro. 
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A Figura 5 permite verificar que o método de alteamento a montante implica utilização 

de menor volume de material para construção do alteamento, o que reduz significativamente 

o custo. Em compensação, a estabilidade da barragem depende fortemente das propriedades 

geotécnicas do rejeito que suporta os alteamentos. O alteamento a jusante, por sua vez, não 

se apoia no rejeito e, assim, é intrinsecamente mais seguro que o alteamento a montante. 

Contudo, é necessária a movimentação de um volume muito maior de material para construir 

os alteamentos e a área ocupada pelo maciço é bem mais extensa. Já o alteamento por linha 

de centro ocupa uma posição intermediária, em termos de custo e segurança, em relação aos 

métodos a montante e a jusante. 

Neste ponto, podemos ressaltar outras diferenças entre as barragens para acúmulo de 

água e as barragens de rejeitos de mineração. Nas primeiras, há uma clara distinção entre o 

conteúdo, i.e., a água, e o material do dique: concreto, terras ou rochas. O mesmo não ocorre 

nas barragens de rejeitos, já que os alteamentos são usualmente construídos com o próprio 

rejeito, ainda que drenado e compactado. Além disso, esse rejeito, em razão da etapa de 

cominuição no processo de beneficiamento, possui propriedades bem diversas da terra ou das 

rochas em estado natural, utilizadas na construção das barragens para acúmulo de água. 

• Operação e Monitoramento de Barragens de Rejeitos de Mineração 

Usualmente, o rejeito é depositado hidraulicamente nas barragens alteadas a montante. 

A polpa de rejeito resultante do processo de beneficiamento é aspergida na barragem a partir 

da crista do maciço, como mostrado na Figura 6. Próximo ao maciço, depositam-se as 

partículas mais pesadas e maiores. Enquanto as partículas mais leves e menores são carreadas 

em suspensão na água mais para o interior da barragem. 
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Figura 6 — Deposição de rejeitos de mineração na barragem' 7 . 

O processo de decantação da polpa de rejeito faz surgir uma lagoa no interior da 

barragem, como visto na Figura 7. 

Figura 7 — Formação de lagoa de decantação no interior de barragem de rejeitos de 

mineração'. 

17 	 Fonte: Tschuschke, Wojciech & Wrókyriska, Magdalena & Wierzbicki, Jçdrzej. (2017). Quality control for the 

construction of a tailings dam. Acta geotechnica Slovenica. 14. 3-9. 
18 	 Fonte: Tschuschke, Wojciech & Wráiyhska, Magdalena & Wierzbicki, Jçdrzej. (2017). Quality control for the 

construction of a tailings dam. Acta geotechnica Slovenica. 14. 3-9. 
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A região entre a lagoa de decantação e o maciço é chamada de praia. A largura dessa 

praia é um fator importante a ser considerado na operação segura da barragem. A praia não 

pode ser mais estreita que uma largura mínima, que deve ser definida no projeto e no manual 

de operação da barragem, para evitar que o nível mais elevado do lençol freático desestabilize 

o maciço, como será explicado na continuidade do texto. 

Fica claro, então, que para construir e operar uma barragem de rejeitos de mineração 

com segurança é necessário conhecer as propriedades geotécnicas do rejeito. As mais 

importantes são as propriedades relativas à resistência mecânica do rejeito, à deformabilidade 

e à permeabilidade. Esta última destaca-se porque o teor de água altera significativamente as 

propriedades mecânicas do material. 

A barragem de rejeitos de mineração alteada a montante, como as que romperam em 

Mariana e Brumadinho, ao mesmo tempo em que é alteada com o próprio rejeito, se apoia 

sobre ele e o contém. Por essa razão, essa barragem é muito susceptível a variações da 

resistência mecânica do rejeito induzidas pelo conteúdo de água. A queda da resistência pode, 

inclusive, comprometer a estabilidade da estrutura. Na verdade, a barragem de rejeitos 

acumula dois materiais: rejeitos e água, que interagem de forma complexa. Por isso, é tão 

importante controlar o perfil geotécnico dos rejeitos e as condições de drenagem na barragem. 

Especialmente no maciço e na praia de rejeitos, onde são erguidos os alteamentos, como visto 

na Figura 8. A praia de rejeitos contém um material heterogêneo e de elevada porosidade, que 

demanda certo tempo para compactar-se. Por essa razão, o ritmo dos alteamentos deve ser 

controlado, preferencialmente abaixo de dez metros por ano'. 

19  Disponível em http://www2.ifrn.edu.brlois/index.php/HOLOS/article/download/5367/pdf .  Acesso em 20 de junho 
de 2019. 
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Figura 8 — Primeiro alteamento da barragem do Fundão 20 . 

Contudo, não é trivial acessar as reais propriedades do rejeito, pois a forma como as 

amostras são colhidas e a técnica de medição afetam significativamente os resultados. Isso é 

um fator que aumenta o grau de dificuldade não só dos projetos, mas também do 

monitoramento das barragens de rejeitos e da verificação da condição de estabilidade. 

Um fator adicional de complexidade dessas barragens é a mudança das características 

do rejeito ao longo da vida da mina. Mudanças da geologia do minério extraído, nas técnicas 

de tratamento do minério e na forma de deposição do rejeito podem fazer com que haja 

variação das propriedades do material de constituição entre um alteamento e outro. 

No caso das barragens de rejeitos de minérios de ferro, há dois tipos de rejeitos: i) a 

lama fina, rica em minério de ferro, gerada no processo de cominuição; e ii) o rejeito arenoso, 

rico em sílica, proveniente da flotação. Entretanto, a lama e a areia, mesmo que analisadas 

individualmente, não se apresentam homogêneas. Cada uma possui um determinado perfil de 

distribuição granulométrica, i.e., grãos com tamanhos diferentes em determinadas 

proporções. De qualquer forma, o rejeito arenoso possui grãos maiores e maior 

permeabilidade que a lama, sendo mais adequado para a construção dos alteamentos. 

20 Disponível em http://www.ibraop.org.brisinaop18/1 22ApresentaCasoSamarcoSidneyThalles.pdf .  Acesso em 21 de 

junho de 2019. 
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O controle da água é fundamental para garantir a operação segura da barragem de 

rejeitos. A água está associada a maior parte dos rompimentos dessas barragens. Destacamos, 

entre os mecanismos de rompimento, três processos: i) galgamento; ii) piping (erosão interna 

regressiva); e iii) liquefação. 

O galgamento ocorre quando o afluxo de água na barragem, por exemplo, devido a 

uma chuva muito forte, supera a capacidade dos sistemas de escoamento e a barragem 

transborda. A água escoa erodindo a crista e o talude (encosta do maciço) de jusante. O 

resultado pode ser a ruptura do maciço. 

Já o piping ocorre devido ao arraste de material pela água que percola (passa pelos 

poros do material e fissuras existentes) o maciço. Essa erosão interna provoca vazios dentro 

do maciço que vão concentrando o fluxo de água e agravando a erosão. Os vazios ao se 

estenderem, podem atingir o talude de jusante e permitir a vazão, de forma descontrolada, da 

água. A erosão provocada pelo vazamento turbulento pode provocar o rompimento do maciço. 

Por fim, a liquefação, séria ameaça à estabilidade das barragens com alteamento a 

montante, ocorre quando um sólido se comporta mecanicamente como um líquido. O que 

diferencia um sólido de um líquido é que o primeiro possui uma determinada rigidez, ou seja, 

se for aplicada uma força sobre um sólido, ele vai opor resistência à mudança de forma. O 

mesmo não ocorre com um líquido. A liquefação pode ocorrer em rejeitos granulares 

saturados de água e submetidos a carregamentos, estáticos ou variáveis. No rejeito saturado, 

a água infiltrada ocupa todos os espaços (poros) entre os grãos que o compõem. Ao ser 

submetido a uma carga, o rejeito fofo tende a se compactar. 

Entretanto, se não houver como a água possa ser drenada, i.e., o rejeito é de baixa 

permeabilidade, a compactação faz com que pressão da água nos poros (poropressão) aumente 

e as forças entre os grãos, que garantem a rigidez do rejeito, diminuam. No limite, o esqueleto 

granular do rejeito perde a resistência, os grãos deslizam uns sobre os outros e o rejeito e flui 

como um líquido. Essa perda de resistência se dá no volume do material e não num plano, 

como ocorre nos deslizamentos de taludes. O rejeito, nesse estado, exerce uma sobrepressão 

sobre o maciço, o que pode levar a sua ruptura. A liquefação foi o mecanismo que provocou 
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a falha da barragem do Fundão, em Mariana, e, muito provavelmente, a falha da barragem 

B1, em Brumadinho. 

O balanço hídrico das barragens de rejeitos é bastante dinâmico. A água entra na 

barragem por meio da polpa de rejeitos, da chuva, de possíveis nascentes e do escoamento 

superficial das áreas em volta da barragem. Já a perda de água se dá por meio da evaporação, 

infiltração pela fundação, percolação pelo maciço, retirada para reaproveitamento e saída 

pelos sistemas de drenagem e vertimento. 

O sistema de drenagem da barragem deve permitir que a água percole, de forma 

controlada, o interior do maciço ou por baixo dele sem provocar danos ou comprometer a sua 

estabilidade. É necessário inspecionar constantemente os drenos para avaliar o fluxo e o 

aspecto da água drenada. A cessação do fluxo de água pode indicar entupimento do dreno, o 

que eleva o nível do lençol freático na barragem. Já uma água turva resulta do carreamento 

de sólidos e aponta para processos erosivos do maciço. 

Adicionalmente, como a quantidade de água na barragem pode variar rapidamente, é 

preciso manter permanentemente o monitoramento da estrutura. São monitorados 

principalmente a geometria (forma) do maciço e o nível do lençol freático e a pressão da água 

intersticial (pressão piezométrica, pressão da água nos poros do material) no corpo do maciço. 

Mudanças de forma do maciço, i.e., deformações como recalques (deslocamentos 

verticais) e abaulamentos, indicam que processos que desestabilizam a barragem estão em 

curso. Esses sinais antecedem deslizamentos dos taludes ou o rompimento da barragem. Para 

identificar as deformações do maciço costumam ser utilizados, além da inspeção visual, 

marcos topográficos e inclinômetros e, mais modernamente, radares. 

i) Marcos topográficos ou superficiais são hastes enterradas e solidariamente ligadas 

ao corpo do maciço, na crista e no talude de jusante, de forma que se deslocam juntamente 

com este. Por meio de métodos topográficos, são medidas as distâncias entre os marcos na 

barragem e um marco de referência fixo fora da barragem. As variações de distâncias entre 

os marcos na barragem e o marco fixo permitem medir as movimentações do maciço. 

ii) Inclinômetros são constituídos por uma haste cilíndrica que contém um sensor de 

inclinação no seu interior e duas ou quatro rodas instaladas nas laterais. O inclinômetro é 
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introduzido num tubo flexível, com ranhuras em seu interior, enterrado no maciço. As rodas 

se encaixam nas ranhuras, fazendo com que o sensor acompanhe a direção do tubo. A 

inclinação é medida em intervalos constantes ao longo do tubo. A partir do ângulo de 

inclinação, calcula-se o deslocamento de cada segmento do tubo, que acompanha as 

movimentações do solo. Dessa forma, é possível monitorar deslocamentos no maciço. 

iii) Radares são equipamentos que emitem pulsos de micro-ondas sobre o alvo e 

captam e analisam o pulso refletido. Essa técnica permite fazer o imageamento completo do 

alvo de forma constante e detectar deformações menores que um milímetro em longos 

períodos de tempo. Os radares podem ser posicionados próximos à barragem, mas também é 

possível fazer o sensoriamento remoto a partir de satélites. 

Ainda com respeito a aspectos hidrogeológicos da barragem de rejeitos, como já 

mencionado, são de máxima relevância o nível da linha freática e a pressão da água intersticial 

(poropressão) no corpo do maciço. 

A linha freática separa a região do maciço que tem água infiltrada da região que não 

tem, é o nível da superfície do lençol de água subterrâneo e apresenta pressão atmosférica. O 

ideal é que o lençol freático esteja bem abaixo da superfície do maciço, pois o material com 

água infiltrada, como já descrito, perde coesão (resistência) e, portanto, tem menos capacidade 

de suportar os esforços aplicados. Se os esforços superarem a capacidade de resistência do 

maciço, ocorrerá a ruptura. Daí a importância de uma praia larga na barragem de rejeitos, 

visto que quanto mais larga a praia, mais baixa tende a ser a linha freática, como mostra a 

Figura 9. 
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Figura 9 — Relação entre a largura da praia e a posição da linha freática. 

O equipamento de uso mais corriqueiro para a medição do nível do lençol freático é o 

Indicador de Nível d' Água (INA). Esse aparelho é constituído por um tubo perfurado ou 

ranhurado ao longo do comprimento e inserido num furo de sondagem no maciço. A água 

subterrânea penetra no tubo pelos furos ou ranhuras e o nível da água no tubo corresponde ao 

nível da água no maciço. Para fazer a medida, é inserido no tubo um sensor atado à ponta de 

uma trena graduada. Quando o sensor entra em contato com a água, emite um ruído (alguns 

equipamentos emitem um silvo, são popularmente conhecidos como "pio"). Assim, sabe-se a 

distância do nível d'água à boca do tubo. Como a altura (cota) da boca do tubo é conhecida, 

pode-se calcular a altura do nível d'água. 

Para reduzir o nível da linha freática, podem ser instalados drenos horizontais 

profundos, ou DHP. Esses drenos são instalados em furos com o objetivo de drenar 

controladamente uma camada do maciço. É perfurado com uma pequena inclinação para 

permitir o escoamento da água extraída do lençol freático por gravidade. O dreno geralmente 

é constituído por tubos e filtros, que retêm as partículas do solo, mas permitem a saída da 

água. 
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Entretanto, essa técnica envolve riscos que não podem ser desconsiderados'. A 

perfuração para instalação dos drenos emprega jatos de água com alta pressão. Esses jatos 

podem provocar o fraturamento hidráulico do maciço e comprometer ainda mais a sua 

estabilidade. 

Uma alternativa aos DHP consiste na instalação de poços a jusante da barragem. A 

água dos poços é bombeada e o nível do lençol freático é rebaixado. 

Há também uma solução que não envolve a redução do nível da linha freática, é a 

construção de uma berma (um degrau ou aterro) para reforçar o pé do talude a jusante. A 

berma ajuda a estabilizar o maciço. 

Com relação à medida da pressão da água intersticial no maciço, os equipamentos 

utilizados para esse fim são os piezômetros. Os piezômetros mais simples e de maior 

utilização assemelham-se ao INA. A diferença fundamental é que a região ranhurada do tubo 

fica confinada numa determinada profundidade do furo. Dessa forma, o nível de água no tubo 

vai variar com a pressão piezométrica (resultante do peso da coluna de água acima do ponto 

de medição) da água intersticial na profundidade das ranhuras. O nível da água dentro do tubo 

pode ser medido da mesma forma que no INA. Existem outros piezômetros mais sofisticados, 

como os elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Esses são mais adequados para instalações 

automatizadas. 

Quanto maior a tensão piezométrica, maior é a poropressão, menor é a resistência 

efetiva do material do maciço e, portanto, maior é a chance de ocorrência de rompimentos. 

É importante ressaltar que não existe barragem de rejeitos de mineração à prova de 

rompimento e que qualquer barragem, independentemente do método de alteamento, precisa 

ser projetada, construída, operada, mantida e descomissionada de acordo com as técnicas de 

engenharia apropriadas. A utilização dessas técnicas vai se refletir num fator de segurança 

elevado. Esse pode ser definido como a razão entre as forças estabilizadoras e as forças 

desestabilizadoras do maciço. Quando o fator de segurança é igual a 1, as forças 

21 	 Disponível em http://portaldamineracao.com.bdwp-content/uploads/2019/04/08-sergio-grillo.pdf .  Acesso 

em 22 de junho de 2019. 
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estabilizadoras estão em equilíbrio com as forças desestabilizadoras. Caso o fator de 

segurança caia abaixo de 1, ocorrerá a ruptura. 

Considerando todas as incertezas envolvidas tanto no comportamento do material do 

maciço quanto no carregamento que este sofre, as normas estabelecem que o fator de 

segurança deva ser maior que 1.O número mais utilizado é 1,5 22, o mesmo valor adotado pela 

norma brasileira (ABNT 13.028:2017) para condições normais de operação. Ou seja, 

teoricamente, o maciço suporta cargas até 50% maiores que a carga real. 

Ainda assim, a possibilidade de falha nunca é zero. Ou seja, o risco sempre existe. Por 

isso, desenvolvem-se outras metodologias para avaliação da segurança da barragem de caráter 

não determinístico, mas probabilístico. Uma análise probabilística avalia o risco e identifica 

as incertezas que impactam a segurança. A discussão das incertezas leva a uma melhor 

compreensão dos aspectos fundamentais tanto para o projeto quanto para o monitoramento 

do desempenho da barragem de rejeitos 23 . 

2.2 	Barragem I - Mina Córrego do Feijão — Provas Compartilhadas 

Os familiares e amigos das vítimas, os sobreviventes, a comunidade de Brumadinho e 

toda a sociedade brasileira reverberam uma crucial pergunta: o que causou o rompimento da 

Barragem I da Mina Córrego do Feijão, levando à morte de aproximadamente 270 pessoas e 

a incalculáveis danos ambientais, econômicos e sociais? Quem foi responsável por essa 

tragédia? 

Está além das possibilidades de uma CPI, restrita no tempo e na capacidade investigativa, 

exaurir essas questões. A resposta cabal e definitiva, acreditamos, será dada pelas 

investigações atualmente em curso. 

22 	Disponível em http://portaldamineracao.com.bilwp-content/uploads/2019/04/06-suzanne-lacasse.pdf.  
Acesso em 20 de junho de 2019. 
23 	Disponível em https://portaldamineracao.com.bdwp-content/uploads/2019/04/06-suzanne-lacasse.pdf.  
Acesso em 22 de junho de 2019. 
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Porém, algumas conclusões intermediárias, e nem por isso menos importantes, ficaram 

patentes, dado ao alicerce construído por esta CPI que se debruçou em investigar o 

rompimento da Barragem de Brumadinho, juntando-se as oitivas e os documentos 

examinados, a primeira e mais importante conclusão é que não foi um acidente. 

Da mesma forma que um desastre aéreo, que muitas vezes possui múltiplas causas 

concorrentes, a tragédia de Brumadinho foi o resultado de uma combinação de fatores. Na 

raiz de todos eles estão o mantra da redução de custos, aplicado a uma barragem que deixou 

de contribuir para a produção e passou a ser apenas um item de alguma planilha de gastos. 

A WMTF — World Mine Tailings Failures é uma entidade internacional que investiga 

acidentes com barragens de rejeitos que se tornou famosa por prever, usando um modelo 

estatístico, a quantidade de acidentes graves com barragens que aconteceria na última década. 

Hoje, a página principal da entidade mostra o vídeo do rompimento da Barragem I, que 

eles consideram o 5° mais grave da história, desde 1915. Na introdução do relatório preliminar 

da WMTF que analisa a tragédia de Brumadinho, consta, em tradução livre: 

"Falhas não são o súbito acontecimento, no último minuto, de eventos 

inesperados e imprevisíveis. Elas se formam no projeto, na 

construção que frequentemente não segue o projeto; em cada 

alteamento, no padrão e na forma de despejo dos rejeitos; no volume 

e nas características dos rejeitos; na resposta aos problemas conforme 

são identificados ao longo do ciclo de vida da barragem". 

Esta é, sem dúvida, uma descrição perfeita do cenário identificado pela CPI. Uma série 

de descuidos e negligências, que normalmente permanecem escondidos em relatórios 

incompreensíveis a um leigo, veio à tona depois da tragédia. A cadeia de comando e o fluxo 

de informações, por mais que tenha havido a tentativa de apresentá-las como falhas, 

cumpriram o seu papel: a gerência e a diretoria da Vale sabiam dos riscos e decidiram assumi-

los. Quem calculou o risco, quem avaliou o risco e quem decidiu o que fazer, ou melhor, o 
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que não fazer, tinha ciência de que, por trás de laudos e números havia um elemento concreto: 

uma imensa barragem de lama, que poderia matar e destruir. 

Esse risco, infelizmente, se concretizou. A barragem matou, destruiu e ainda não parou 

de destruir a economia e a vida de Brumadinho, a vida e os recursos do rio Paraopeba, bem 

como o sistema de captação de águas para nossa Capital. 

Essa fatal combinação de negligência e inação precisa ser exposta e punida. Sem isso, 

estaremos condenados a repetir o passado, que remonta a meros três anos. Cessada a comoção 

pela tragédia de Mariana, ninguém foi condenado pelos homicídios. Menos de 100 

quilômetros separam Mariana de Brumadinho. Nossa segunda chance de mudar o cenário 

passa pela dolorosa constatação de que os erros se repetiram. 

Neste capítulo examinaremos algumas das evidências que apontam as causas da 

tragédia, abrindo caminho também para a identificação dos responsáveis. A análise se 

concentrou em quatro constatações: 

1. A Barragem I foi construída e alteada com deficiências de projeto, de execução e de 

documentação, especialmente em relação ao seu sistema de drenagem. Passados 17 anos 

de sua aquisição pela Vale, muitos dos problemas não haviam sido solucionados. 

2. No intervalo de um ano antes da tragédia, a barragem deu diversos sinais de que havia 

riscos sérios, que não foram corretamente endereçados. 

3. Os laudos de segurança emitidos contrariaram as recomendações do painel de 

especialistas PIESEM e padrões internacionalmente aceitos. A produção, análise e 

revisão dos laudos sofreu interferências indevidas, para assegurar a obtenção do requisito 

legal das Declarações de Condição de Estabilidade (DCE). 

4. A gerência e a alta gestão da Vale, dentro de suas competências e atribuições, estava 

ciente dos riscos da Barragem I e das medidas necessárias para aumentar a sua segurança. 

Passaremos a analisar os elementos comprobatórios de cada uma das quatro constatações. 

As evidências listadas, salvo indicação em contrário, são provenientes dos depoimentos e 

provas obtidas no inquérito policial 0062/2019. 
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Conforme explanado inicialmente as informações deste capitulo foram disponibilizadas 

à nossa CPI através da cooperação que obtivemos do Relator da CPI do Senado, Senador 

Carlos Viana. A comissão parlamentar de inquérito do Senado contou com o 

compartilhamento de provas com a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público 

de Minas Gerais. 

• Construção e alteamentos: falhas e omissões 

A Barragem I da Mina Córrego do Feijão foi construída em 1976, quando era de 

propriedade da empresa FERTECO Mineração, que por sua vez contratou a empresa 

CHRISTOPH ERB para o projeto. Entre 1982 e 2013 a barragem sofreu dez alteamentos, 

com sua altura total chegando a 86 metros, como se vê na tabela abaixo. Com  exceção de uma 

pequena parte, os dez alteamentos utilizaram a técnica de montante, onde a barragem é 

erguida em cima dos rejeitos nela depositados. Essa técnica, a mesma utilizada na Barragem 

do Fundão, que causou a tragédia de Mariana, é sabidamente menos segura que a técnica de 

alteamento a jusante ou do que a técnica de alteamento por linha de centro. 

Etapa Ano At amento l. 
(m)  
874 

Aftura 
max. On) 

18 

Tipo d 
altaamanto Projetista 

' '-  

Christoph Erb 

Construtora 

Em b.' 1 1976 Bar. Inicial 
2 
3 

1982 
1983 

2.° 

877 21 montante 

Tecnosan 

Tercem 
879 23 montante ? 

4 1984 884 28 Linha 
centro 

Construtora 	Sul 
Minas 

5 1986 889 33 montante ? 

6 1990 891,5 35,5 montante Unienge 	Com. 
 Ltda. 

7 1991 3° 895 39 montante Riad 
Chamas 

C onstrutora 	Sul 
Minas 

8 1993 899 43 montante 
9 1 995 4° 905 49 montante 

Tecnosolo 

C MS Constr.S.A 
10 1998 5° 910 54 montante U&M 

11 2000 6° 918,5 60.5 montante Constr. 	Dragagem 
Paraopeba 

12 2003 7° 922,5 66,5 montante Construtora 	Impar 
Ltda. 

13 2004 929.5 73.5 montante Integral  
14 2008 . 937.0 81.0 montante Geoconsultonelniegrat 

Geoconsuitoria 15 2013 10°. 942.0 86.0 montante Saltam Enga. 
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No ano de 2001 a Vale adquiriu a FERTECO Mineração, que então pertencia ao grupo 

alemão Thyssen Krupp Stahl, por US$566 milhões. Portanto, no momento da tragédia, a 

barragem já pertencia à Vale havia quase 18 anos. 

O primeiro elemento a se destacar é que, em 2018, a Barragem I, construída por 

engenheiros alemães da FERTECO, não tinha seus projetos de construção e alteamentos 

documentados apropriadamente, seja porque esses documentos nunca foram produzidos ou 

porque foram perdidos ao longo do tempo. 

Para ilustrar esse ponto, reproduzimos abaixo alguns trechos do relatório produzido 

por Armando Mangolim Filho, quando foi contratado para analisar o episódio de fraturamento 

hidráulico ocorrido em junho de 2018. 

Numa cópia de outro desenho da mesma seção pelo eixo do vale (construção), 
sem esclarecimento de data, mas seguramente posterior ao desenho de 1975 
acima mencionado. há indicações de que tanto o dique inicial ao redor da 
EL 871m quanto os outros três pequenos alteamentos foram envelopados por 
um aterro de reforço vindo de jusante desde o pé até ao topo ao redor da 
EL 885m. A nitidez reduzida da cópia desse desenho permite supor seção 
zonada. indicada pela variação das hachuras que sugerem materiais distintos. 

2) Situação Local 

Um desenho de 1975 da antiga Ferteco apresenta uma seção pelo eixo do vale 
na região do pé onde a linha inferior de DHPs estava sendo implantada. Esta 
seção indica que na região inferior da barragem o dique de partida é em aterro 
compactado. onde o talude de montante está envelopado por uma camada 
espessa de laterita e o de jusante por uma camada de proteção superficial. A 
partir do dique inicial, o desenho de 1975 indica três pequenos alteamentos 
para montante incorporados num talude único de uns 14m de altura. Tanto no 
dique inicial quanto nos três que compõe o alteamento para montante não há 
evidencias de sistema de drenagem interna. Também, desconhecem-se em  
detalhes suas características qeotécnicas. 

Apesar da baixa nitidez do desenho é possível supor que uma das hachuras 
constitua uma camada drenante aplicada diretamente sobre o espaldar de 
jusante e inserida na base do aterro de reforço desde o pé do dique inicial até 
ao topo dos pequenos diques de alteamento na EL 885m. Talvez  o reforço de 
jusante e a aplicação dessa camada drenante tenha sido uma medida para  
controlar surgencias de água no dique inicial e nos três alteamentos pequenos. 
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Portanto, nem mesmo um consultor especializado, contratado pela Vale para avaliar os 

danos causados por um grave acidente de fraturamento hidráulico, sabia o real estado 

geotécnico da barragem, carregando seu relatório de expressões assustadoramente vagas, 

como "talvez", "é possível supor", "desconhecem-se". Isto, repita-se, seis meses antes da 

tragédia. 

O mesmo consultor, em sua primeira visita à Barragem 1, em junho de 2018, constatou 

o desconhecimento generalizado das alterações feitas na barragem (grifo nosso): 

Na inspeção de campo em 14/06/2018, nas proximidades do DHP 15, foi observado 

pela equipe de trabalho uma umidade excessiva no pé do banco da linha inferior EL 871m 

(ponto 1, figura 3). O local foi escavado tendo sido encontrado um tubo dreno cuja boca 

estava coberta por solo. Assim que o tubo foi retirado e a escavação completada, ocorreu 

vazão firme de água. 

No sentido da ombreira esquerda a uns 20m do DHP 15, também foi notada umidade 

excessiva no pé do banco EL 871m (ponto 2, figura 3), foto 1. Nesse local foi notada uma 

antiga manilha de concreto poroso com a boca entupida por solo. O local foi escavado e a  

manilha desobstruída. Imediatamente, ocorreu forte vazão de água. 

Portanto, um consultor externo, que sequer é funcionário da Vale, em sua primeira 

visita à barragem, faz escavações simples em dois pontos, dos quais jorra água em profusão. 

Considerando que o acúmulo de água no barramento é uma das principais causas da 

liquefação, apontada corno a causa mais provável do rompimento da barragem, trata-se de 

uma demonstração clara de que, a poucos meses da tragédia a empresa Vale e seu corpo  

técnico não conheciam, com a profundidade e o detalhamento necessários, as características  

geotécnicas da barragem e as alterações que sofreu ao longo dos anos. 

Corroborando esse entendimento, temos o Relatório Periódico de Segurança de 

Barragens (RPSB) emitido pela empresa TÜV SÜD, em julho de 2018 (página 10). 



Os alteamentos até o ano de 1995 foram divididos em etapas", sendo que uni determinado 
alteamento possuía mais de uma "etapa". Após o ano de 1995, cada alteamento passou a ser 
considerado como urna única etapa, Há divergências documentais  quanto aos primeiros 
alteamentos, assim, foi mantida a nomenclatura do documento mais atualizado, o relatório de 
consolidação de dados elaborado em 2016 (Doc. [1801), o qual considerou o dique de partida 
como 1° alteamento. Apesar de confusa,‘  observou-se que essa nomenclatura tem sido 
adotada pelas diferentes projetistas ao longo do tempo. Este relatório seguirá, conforme 
mencionado, a nomenclatura histórica. 

Aqui, a empresa TUV SUD reconhece que a documentação remanescente sobre os 

alteamentos da barragem é confusa e divergente. Lembremos que não se trata de uma empresa 

qualquer, mas da empresa que emitiu os laudos de estabilidade da Barragem I. Seguindo no 

RPSB, temos (página 14): 

Para o projeto do maciço inicial da Barragem I foram realizadas investigações geotécnicas, 
porém não há registros dos tipos de ensaios realizados.  Algumas informações constam no 
relatório, original em alemão, elaborado pela CHRISTOPH ERB em 1975, Doc. [19]. Os 
parâmetros obtidos para os materiais de construção apresentam-se na Tabela 6.2 

Temos aqui uma constatação mais grave ainda: não havia registros dos tipos de ensaios 

geotécnicos realizados no projeto inicial da barragem. Estes testes de campo e de laboratório 

é que permitem determinar a resistência e demais características dos materiais. Através da 

análise desses parâmetros é que se calcula o fator de segurança (FS) de uma barragem, que é 

o principal parâmetro para declarar a sua estabilidade. Em outro trecho do relatório, 

encontramos o seguinte (página 36): 

Foram verificadas vánas incertezas quanto ao sistema de drenagem interna  em vários 
alteamentos devido á carência de informações históricas. Na maioria dos casos tem-se como 
informação os projetos executivos do alteamento, porém não há "as buir  indicando se a 
solução projetada foi efetivamente implantada na sua totalidade. 

Neste trecho, a empresa TÜV SÜD afirma que existem "várias incertezas" quanto ao 

sistema de drenagem interna da Barragem I. Cabe salientar que uma drenagem interna falha, 

levando ao acúmulo de água no barramento, pode gerar o fenômeno da liquefação, causa mais 

provável do rompimento da barragem. Em outro trecho, segue o relatório afirmando (página 

35): 

Foram encontrados Doutos dados referentes á fundarão tia harraoem e do reservatório  Os 
dados disponíveis são relativos a sondagens posteriores, realizadas para se tentar conhecer 
melhor a fundação e os alteamentos, execução de instrumentos ou para subsídio de 
auditorias. Não foi localizado mapa geológico local ou descrição geológica dos solos 
ocorrentes_ 

Ainda, em outro trecho, segue o relatório (página 84): 
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Os contatos geológicos-geotécnicos e a constituição dos materiais foram definidos a partir da 
documentação existente de projetos e estudos anteriores. Grande parte da informação 
disponibilizada se refere aos últimos alteamentos, sendo que para o dique de partida e os 
alteamentos iniciais, as informações disponíveis não são confiáveis ou inexistem,  em especial 
no que diz respeito ao sistema de drenagem interna e caracterização física e mecânica dos 
materiais. Para simplificação do modelo, os materiais constituintes de camadas muito 
delgadas não foram modelados (drenagem interna), principalmente devido ao tamanho da 
barragem e à baixa influência que eles exerceriam nos resultados. 

Sem a necessidade de mais explicações, resta patente que, dezessete anos depois de ter 

assumido a responsabilidade pela barragem, seis meses antes da tragédia, a empresa Vale não 

conhecia, no grau de profundidade e precisão adequados, as características de projeto ou de 

execução da barragem inicial e dos alteamentos da Barragem I. 

• Barragem I: eventos e alertas 

O rompimento da Barragem I deixou perplexa toda a comunidade de engenharia e 

geologia do Brasil. Olhando de longe e tomando por base unicamente os comunicados e 

informações prestadas pela Vale, a impressão seria que a barragem se rompeu sem nenhuma 

causa aparente e sem aviso prévio. Não foi, porém, o que aconteceu.  Da mesma forma que na 

tragédia de Mariana, houve uma série de eventos que, mesmo que não guardem ligação direta 

com as causas da tragédia, se fossem analisados em profundidade, poderiam ter revelado que 

algo não corria bem. 

Quatro eventos serão aqui relatados em seus detalhes técnicos, linha do tempo e ações 

tomadas: o fraturamento hidráulico na instalação do DHP 15; as leituras anômalas do radar 

interferométrico; o bloco de canga no pé da barragem e as medições anômalas dos 

piezômetros, todos acontecidos a menos de um ano do rompimento da barragem. 

O primeiro episódio emblemático desse padrão foi a instalação dos Drenos Horizontais 

Profundos (DHP) em junho de 2018. Como parte das conclusões de sua auditoria, a empresa 

TÜV SÜD recomendou algumas ações para rebaixamento do lençol freático da Barragem I. 

Entre elas, a instalação de DHPs. Durante a instalação do décimo quinto DHP, observou-se 

que a água injetada na perfuração não estava retomando através do duto, significando que 

estaria sendo depositada no barramento, o que poderia causar um perigoso processo de 

instabilidade interna (retroerosão tubular, ou "piping"). A instalação dos DHPs foi, então, 
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paralisada e foram iniciados os trabalhos de contenção do vazamento. Naquele momento, os 

piezômetros instalados indicaram um rápido aumento da pressão de água. Decorridos três dias 

da intervenção, a Vale afirma que o nível de água retornou ao normal. 

É digno de nota também que, na ficha de inspeção regular preenchida pela engenheira da 

Vale responsável pelo monitoramento da barragem, Cristina Malheiros, ao reportar o 

ocorrido, no item "percolação", anotou-se o grau 6 (figura abaixo). 

FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR 
Ite.lige: XX 

Responsável peia inspeçao  Cristina Malheiros 	Data de inspeção 11/06/2018 

Estrutura  Barragem I 	Estrutura Ativa CSm 	s Não 

INFORMAÇÕES DA VISTORIA 

Percolação 

00 - Percolação totalmente controlada pelo sistena de drenagem 

03 - Umidade ou stagènea nas áreas de jJsarte, ça -arnentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados 

a 6 - Umidade ou sumam:ia nu áreas de Imante, paramentos, taludes ou ombreiras sem implarlabáto das metidas corretivas 
nacesairiaa 
0 10 - Surgeknoia nas amas de jusante com carreamerto de material ou com vazão crescente ou infiltração do mataria ,  contido, com 
potencial de comprometimento da segurança da estrutura 

Ao registrar o fato junto à ANM através do sistema SIGBM, no dia 19/06/2019, para 

a mesma pergunta, a Vale anotou o grau "3" no sistema SIGBM. 

19:042012 Gd 0) 	 72),X 

Percolação 

lerTrudrdio Ove 	 • - -.Md.* ou 	O- tão &xotai,- 	2 -1-aiNao ro 

h•-n rnaneldaa • oel eursp•rta nas 	 d•fand•Cd. • 	 pnv.ç5n te 

enrede nanem! / 	 ¡moo de a:salta, nadou. cem 	 teimem 

:1.'41.2'2534 ba^-siorn ..-, 	 paronle•Rac, 	 puten.ia. de 	 p.' ,ontem. 	 Cano de 	 9, 2 - 0J 13.'05401i 	Q. 

no-ocoirlará MA 	 tal alo< • 	 ener prn,e ,detentn da (troçam:a r• 

estruturas 	 eabre iraa artii,ei• oepurancs e. 	 ,wetacie 

erwa,nom-- 	 4 nendarado, 	 combro 	 orbuet va 

O - Percolação totalmente controlada pelo sistema de drenagem 

3 - Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados 

6 - Umidade ou surgência nas áreas de jusante, paramentos, taludes ou ombreiras sem implantação das 
medidas corretivas necessárias 

10 - Surgência nas áreas de jusante com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração do 
material contido, com potencial de comprometimento da segurança da estrutura 

Questionada sobre este fato em seu depoimento à CPI do Senado que é digno de 

destaque aqui nesse relatório, Cristina Malheiros respondeu da seguinte forma: 
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O SR. CARLOS VIANA (PSD - MG) — Sra. Cristina, explique para nós aqui, por,  favor, para 

os Senadores, qual a diferença de um nível 3 informado à ANM e o nível 6 informado à Vale? 

O que aconteceria se a ANM tivesse recebido o mesmo relatório da senhora do dia 11 de 

junho? 

A SRA. CRISTINA MALHEIROS — A classificação da ANM coloca os níveis sendo O, 3, 6 

e 10. Estando numa condição 6, significa que eu tenho uma condição de água saindo com 

sólidos, mas que permite o controle. Então, é um nível em que ainda não haveria um 

acionamento da ANM ou de qualquer instituição. O nível que estava definido dentro do 

estado, da planilha de estado de conservação da ANM, que seria um nível de acionamento 

de um PAEBM é o nível 10. Então, o nível 3 coloca lá que a percolação aconteceu com 

sólidos, mas que ela foi controlada, que é o que nós tínhamos no dial I. Imediatamente ela 

,foi controlada. Por isso a classificação do nível 3. 

A Vale eu coloquei o nível 6, porque, no dia 11, essa ocorrência nos causou preocupação, 

nos causou uma atuação de urgência, e ela foi executada. Então, era importante deixar claro 

que isso aconteceu, não no sentido de que a gente estava tentando não evidenciar qualquer 

coisa. 

Após a ocorrência do fraturamento hidráulico, a Vale contratou dois consultores, Paulo 

Abrão e Armando Mangolim Filho, para avaliar o acontecimento e emitir um parecer sobre o 

impacto e as ações posteriores. Armando Mangolim Filho escreveu um memorando técnico, 

que foi compartilhado com Renzo Albieri, César Grandchamp, Ricardo Leão e Marilene 

Lopes. Além destes, Armando Mangolim Filho afirma em seu depoimento que a inspeção que 

gerou o relatório foi acompanhada por Cristina Malheiros, e também César Grandchamp, 

Marilene Lopes, Ricardo Leão, Andrea Dornas e Paulo Abrão. 

O memorando técnico, além de se referir diversas vezes à falta de informações, às 

incertezas e às divergências entre as informações existentes, afirma: 



.■•#°#' 

,•••'°#°*.°Hi. 	 overeto 
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	 sia -Varão 
....i.~ 
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4) Continuidade de Implantação dos DHPs. 

a) DHPs - Linha Inferior - Banco EL 871 m 

Em decorrência dos fatos ligados ao reforço do pé da barragem (figura 2)  
associados ao evento ocorrido e  da ausência de um conhecimento maior dessa  
região inferior, não é prudente a continuidade de implantação dos DHPs na  
linha inferior.  

Isso demonstra, sem margem de dúvida, que nem o corpo técnico da Vale nem o 

consultor externo contratado tinham conhecimento adequado sobre a região inferior, 

exatamente o ponto onde, pelos vídeos obtidos pela CPI, começa a liquefação da barragem. 

Um ponto que demandaria urna análise técnica mais aprofundada é o surgimento de 

um forte fluxo de água, em local próximo ao ponto de instalação do DHP 15 e aos tubos de 

descarga desobstruídos, no exato momento do rompimento da barragem, conforme mostrado 

abaixo. 
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Fonte: Memorando técnico de Armando Mangolim filho, destacando o DHP 15 



Fonte: Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pela CPI 

O evento de fraturamento hidráulico na instalação do DHP 15, somado à informação 

do perigoso desconhecimento da base da barragem, amplamente divulgada na área de 

geotecnia operacional da Vale, deveria ter mobilizado toda a empresa para uma maior atenção 

à Barragem I, seis meses antes da tragédia. 

Um segundo episódio que deveria ter sido analisado com rapidez e profundidade diz 

respeito às leituras anômalas do radar interferométrico instalado para monitorar a Barragem 

I. Em seu depoimento no inquérito policial 0062/2019-4, o operador de radar Tércio Andrade 

Costa relata alguns eventos em que foram detectadas leituras anômalas do radar. 

Particularmente no dia 18/12/2018 às 13:59h, pouco mais de um mês antes da tragédia, Tércio 

Costa enviou e-mail para Marcos Domingues, Artur Ribeiro e Andrea Dornas, todos 

funcionários da Vale, com cópia para Renzo Albieri, gerente de geotecnia operacional da 

Vale, relatando que as medições do radar mostravam deformações na Barragem I, a partir do 

mês de novembro de 2018. Abaixo seguem os principais trechos da mensagem: 

Assunto: Atualização do monitoramento do RADAR-CFJ 

Boa tarde Marcos / Arthur, 

Seguem anexos os arquivos de atualização do RADAR-TAM. 

Abaixo algumas considerações: 



61 

Área 17 (atenção): Área demarcada com superfície aproximada de 1,5 h.a. O que foi notado: 

Deformação total progressiva, sobretudo após dezembro, parabólica, positiva. (ATENÇÃO) 

Velocidade média positiva ao longo de todo o mês. 

Aceleração oscilante sobretudo depois de janeiro. 

Em seu depoimento à Polícia Federal, Tércio esclarece que "uma deformação positiva, 

gradual e constante" indica que a deformação estava aumentando, inclusive aumentando a 

velocidade de deformação. 

No mesmo dia 18/12/18 às 16:56h, Artur Ribeiro responde à mensagem original, 

acrescentando César Grandchamp e Cristina Malheiros aos destinatários, onde destacamos o 

seguinte trecho: 

Fizemos inspeção visual e verificamos a instrumentação da área (alguns estão 

automatizados, impossibilitando a leitura) e não vimos nenhuma alteração significativa. A 

área 17 corresponde a área de atuação de instrumentação da Fugro. 

Este trecho mostra que apenas a inspeção visual foi feita no local, já que os piezômetros 

da área estariam automatizados e não permitiriam a leitura manual. Cabe ressaltar que, 

exatamente por sua precisão, o radar interferométrico detecta alterações que seriam invisíveis 

a olho nu. Os piezômetros da área 17 poderiam indicar uma alteração na pressão de água. Não 

fica claro, pela sequência de mensagens, se foi solicitada a leitura automatizada dos 

equipamentos desse trecho. 

Recapitulando: sete dias antes da tragédia, o radar interferométrico, de acordo com o 

técnico que o operava, identificou uma anomalia que vinha acontecendo desde o mês de 

dezembro. O fato é comunicado a vários funcionários da geotecnia operacional. Um deles 

vistoria o local e afirma que não fez a leitura dos piezômetros, que indicariam um aumento 

da pressão de água, porque os mesmos estariam automatizados. 

Considerando que o fato aconteceu a uma semana da tragédia, faz-se necessário que a 

investigação esclareça essa sequência de fatos. Por último e não menos importante, Tércio 
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Andrade Costa destaca, como última informação de seu depoimento, que o notebook que 

utilizava para fins profissionais e que, portanto, conteria os dados da análise do radar, foi 

solicitado pelo gerente de planejamento Tales Bianchi, também funcionário da Vale, inclusive 

com senha de acesso e usuário, em data posterior ao rompimento da barragem. 

Ainda outro episódio ajuda a ilustrar o fato de que os sinais de necessidade de atenção 

vinham de múltiplas fontes. O inquérito policial registra que, no dia 30/07/2018 o geólogo da 

Vale, Flávio Affonso Ferreira Filho enviou e-mail para Cristina Malheiros e Leandro Azevedo 

Silva, com cópia para César Grandchamp, Renzo Albieri e Andrea Domas. Diz o e-mail: 

Prezados colegas, bom dia! 

Segue em anexo o parecer sobre o bloco de canga no pé da barragem 1, na mina Córrego do 

Feijão. 

Peço que leiam e fiquem a vontade para questionamentos e sugestões, antes de ser externado. 

At. 

Flávio Affonso Ferreira Filho 

Um bloco de canga é uma estrutura de rochas. Mesmo não tendo sido copiado neste e-

mail, no dia seguinte (31 de julho de 2018), Joaquim Toledo, Gerente Executivo de Geotecnia 

Operacional da Vale, tendo acesso ao relatório (possivelmente através de algum dos seus 

funcionários), o encaminhou ao consultor externo Armando Mangolim Filho, com o seguinte 

texto: 

Mangolin, 

A B1 de Feijão é mais tenebrosa que imagino.  

Sds, 

Joaquim Pedro Toledo 

A chocante declaração, vinda do mais graduado funcionário da Vale na área de 

geotecnia operacional, um experiente Engenheiro de Minas com 27 anos de trabalho na Vale, 
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faz crer que algo realmente sério se passava com a Barragem I — a menos de seis meses da 

tragédia. Sobre isso, conhecemos apenas o trágico desfecho, mas não os detalhes da situação, 

do que foi feito e do que deixou de ser feito. 

Uma terceira situação que deveria ter chamado a atenção de toda a equipe foram as 

leituras anômalas dos piezômetros, registradas entre os dias 10 de janeiro de 2019 e a véspera 

da tragédia (24 de janeiro de 2019). 

Piezômetros são instrumentos de medição da pressão da água. A Barragem I possuía 

94 piezômetros 24, instalados ao longo de todo o barramento. Destes, 46 estavam em processo 

de automatização 25 . O processo implicaria em dotar os piezômetros de sensores para leitura 

automática e transmissão dos dados por ondas de rádio. Uma vez concluída a automatização, 

seria possível fazer a leitura dos dados sem a necessidade de deslocamento até o local. O 

processo de automatização estava sendo conduzido pela TÜV SÜD. Em e-mails anexados à 

investigação policial, percebe-se que técnicos das empresas TECWISE e BUREAU 

Instrumentação também estavam envolvidos no processo de automatização. 

Alguns e-mails anexados ao inquérito policial (pág. 784 em diante) esclarecem a 

sequência de fatos. 

Em 23 de janeiro de 2019 às 14:38h, Dênis Valentim, funcionário da TÜV SÜD, 

enviou e-mail para Artur Ribeiro, Hélio Cerqueira, Anderson Fernandes e Herbert 

Mascarenhas, todos funcionários da Vale, com cópia para Vinícius Xavier (TÜV SÜD), 

"Bureau Instrumentacao" e Vinícius Wedekin (TÜV SÜD), com o seguinte texto: 

Prezados boa tarde, 

Segue planilha de leituras revisadas e atualizadas com os dados baixados na Torre da Vale 

esta semana, foi lançada as leituras do dia 10 de janeiro de 2019. 

Cinco sensores estão sem leituras, CFJB1PZ006, CFJB1PZ012, CFJB1PZ070, CFJB1PZ049 

e CFJB1PZ099, a equipe de campo irá verificar se há algo errado nos dataloggers. 

24 
	

De acordo com o relatório do IBPTECH, contratado pela Vale para emitir um parecer sobre o assunto. 
25 	 Novamente, de acordo com o relatório do IBPECH. 
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Os instrumento que estão com as abas em AMARELO estão com leituras discrepantes e deve 

ser feito uma análise detalhada tanto quanto conferência dos TAGs cadastrados, acredito 

que tenha instrumentos com TAG trocada 

Em anexo dados colhidos na ação. 

Atenciosamente, 

Dênis Valentim 

No dia seguinte, 24 de janeiro de 2019, Hélio Cerqueira, funcionário da área de riscos 

geotécnicos da Vale, demonstra preocupação com o assunto, respondendo a todos, às 13:32h, 

com o seguinte texto: 

Fabiano / Denis, 

As leituras estão incoerentes. 

Favor verificar o que aconteceu. Ainda estamos sem leituras para prosseguir com o 

monitoramento desta barragem alteada à montante. Priorizar isso! 

Se não encontrarem a falha me liga no celular. Precisamos resolver isso rápido. 

Obrigado, 

Ressalte-se que Hélio Cerqueira destacou o fato de ser uma barragem alteada a 

montante, e por isso, potencialmente mais perigosa. Às 14:44h do mesmo dia 24 de janeiro, 

Artur Ribeiro responde: 

Realmente parecem leituras trocadas conferindo com leituras anteriores. PZ79 pelo PZ 51, 

PZ51 pelo PZ95, PZ 95 pelo PZ05...etc. 

Atenciosamente, 

Artur Bastos Ribeiro 

Às 14:47h do mesmo dia, Artur Ribeiro encaminha as mensagens para Cristina 

Malheiros e Marcos Rodrigues, com o texto "PC" (para conhecimento). Às 15:05h do mesmo 

dia, Anderson Fernandes (Vale) responde à mensagem original, acrescentando ao grupo: 
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Fabiano Gomes, Diego Fernandes e Fernando Silva, todos funcionários da empresa Tecwise, 

com o seguinte texto: 

Prezados, 

Precisamos de uma análise rápida de vocês quanto a possíveis divergências entre o programa 

do datalogger e a instalação em campo, para sanar este problema rapidamente. 

Caso não tenhamos uma solução rápida, precisamos fazer a coleta manual dos pontos que 

geraram divergência. 

Obrigado. 

Fernando Oliveira Silva (Tecwise) responde às 15:47h do mesmo dia 24 de janeiro, assim: 

Boa Tarde! 

Anderson, 

Temos que analisar o programa do CR310 instalado. É para a próxima semana vamos 

agendar uma visita no local para sanar este problema. 

Confirmo com vocês a data. 

Denis 

Me envie a tabela. 

Atte. 

Fernando Silva 

Ao que Hélio Cerqueira responde, às 18:15h do mesmo dia 24 de janeiro: 

Fernando / Denis, 

Vamos tentar ir amanhã. 

Ainda não temos leituras para o mês de janeiro/19 para as barragens 1, Vargem Grande e B3/B4, e 

só temos 5 dias úteis até a virada do mês. O risco de multa do DNPM é muitíssimo alto. 

Atenciosamente, 
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No dia seguinte, 25 de janeiro de 2019, às 12:28h, a Barragem I se rompeu, matando 

270 pessoas. Após a tragédia, alguns e-mails foram trocados sobre o mesmo assunto. 

Destacamos o e-mail de Hélio Cerqueira enviado no dia 28 de janeiro de 2019 às 19h, para 

Andrea Dornas, Irahy Maia, Artur Ribeiro e Cristina Malheiros, com cópia para Marilene 

Lopes, Felipe Figueiredo Rocha, Ricardo Coelho, Anderson Fernandes e Herbert 

Mascarenhas, com o seguinte texto: 

Andrea, 

Segue a planilha da Bureau com a atualização dos dados entre os dias 21/01 e 25/01. 

A Tecwise nos reportou que as TAGs não estavam trocadas, mas não registrou essa informação. 

Anderson, a Tecwise te enviou o programa deste datalogger? Há como abrir e conferir estas tags? 

Atenciosamente, 

Portanto, segundo Hélio Cerqueira, a hipótese de numeração trocada nos 

identificadores dos piezômetros (TAG), segundo a Tecwise, estaria descartada. Após a 

tragédia, a empresa Vale contratou a empresa IBPTECH — Instituto Brasileiro de Peritos em 

Comércio Eletrônico e Telemática Ltda, a fim de que emitisse um laudo técnico sobre o 

comportamento dos piezômetros no episódio. O laudo produzido pela IBPTECH, de 26 

páginas, disponibilizado pela Vale na Internet 26, traz em sua conclusão o seguinte texto: 

Com base no escopo e critérios estabelecidos, na metodologia adotada, nas limitações 

existentes, nos dados coletados e nas informações recebidas, conclui-se que: 

a) O exame de componentes do Sistema Automatizado de Coleta de Dados contratado pela 

Consulente, fornecidos, instalados e configurados por empresas terceiras ao longo dos 

últimos meses, confirmaram que os dados coletados pelos instrumentos piezométricos 

mantiveram comportamento normal, no âmbito da Tecnologia da Informação, e não 

registraram as discrepâncias questionadas recentemente. 

26 	 http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/servicos-para-comunidade/minas- 

gerais/atualizacoes brumadinho/Documents/PDFs/Parecer%20T%C3%A9cnico%201BP19018.pdf 
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b) Confirmou-se que tais dados se mostram consistentes, no âmbito da Tecnologia da 

Informação, quando corretamente visualizadas. 

c) Confirmou-se que as discrepâncias em tela resultam de visualização incorreta dos dados 

coletados nos sensores piezométricos, ocorrência que foi provocada por erro na 

configuração de partes do sistema, atividade sob responsabilidade de fornecedor da 

Consulente. 

d) A incorreção dos dados visualizados já havia sido identificada, motivo pelo qual a 

Consulente requereu, advertiu e reiterou aos seus fornecedores na solução do problema. 

Cumpre esclarecer que, a critério da Consulente, os subscritores podem produzir parecer 

complementar com detalhamento dos estudos pertinentes. 

Portanto, o laudo do IBPTECH afirma que o problema foi causado pela "visualização 

incorreta dos dados coletados nos sensores piezométricos", que teria sido provocada "por erro 

na configuração de partes do sistema", que seria de responsabilidade dos fornecedores 

contratados pela Vale. 

O completo esclarecimento dos fatos está além da capacidade investigativa desta CPI. 

Porém, resta claro que houve uma perigosa inação por parte da Vale e suas contratadas, ao se 

levar em conta que se passaram quase 48 horas entre o primeiro e-mail indicando as leituras 

anômalas e o rompimento da barragem, sem que, até onde se sabe, os técnicos tenham se 

deslocado a campo para confirmar ou refutar as leituras. Mesmo que fosse unicamente um 

erro técnico de configuração ou de leitura dos sensores, a vistoria ao local da barragem 

poderia, potencialmente, ter apontado qualquer anormalidade, ligada ou não aos piezômetros, 

nas últimas 48 horas antes da tragédia. 

• Declarações de estabilidade: relações perigosas 

Os fatos e evidências listados abaixo abrangem o período de quase dois anos antes da 

tragédia, confirmando que as Declarações de Condição de Estabilidade, elemento considerado 

fundamental para a segurança de uma barragem, mostram diversos vícios: interferências 
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indevidas na elaboração dos laudos, por parte da empresa auditada; permissividade excessiva, 

ao assinar laudos de estabilidade condicionados a correções que nunca foram feitas, por parte 

da empresa auditora; conflitos de interesses através de múltiplos contratos, no caso da 

empresa TÜV SÜD. 

Um processo de auditoria viciado, pelos dois lados, onde o objetivo maior parecia ser 

a obtenção da exigência formal, que era o laudo de estabilidade, ao invés de privilegiar uma 

análise rigorosa da segurança das barragens. Uma prática recorrente, que demonstraremos 

através das últimas revisões de segurança efetuadas na Barragem I. 

A empresa Tractebel foi contratada pela Vale para produzir o laudo de auditoria da 

Barragem I, no ano de 2017. No inquérito policial 0062/2019 consta e-mail enviado por 

Cristina Malheiros, funcionária da Vale, em 28/08/2017, tendo como destinatárias Ana Lúcia 

Yoda, Danielle Freitas e Mônica Almeida, todas funcionárias da Tractebel. Cristina Malheiros 

escreve: "Segue Laudo de Auditoria 2017 Barragem I — Córrego do Feijão comentado, e 

planilha de recomendações". O anexo da mensagem mostra um documento formato Word, 

com anotações de revisão. No item 4.2 FUNDAÇÃO, em sua versão original, produzida pela 

Tractebel, lê-se o seguinte texto: "São poucos os dados referentes à fundação da Barragem 

L dada a ausência dos projetos originais". Cristina Malheiros marca o trecho, em riscado, e 

escreve: "(Favor retirar esse texto)", argumentando que "Em 2016 foi realizada uma 

campanha de sondagem em maio de 2016 especialmente na fundação afim de melhorar o 

conhecimento da área [...J". Além dessa emblemática alteração no texto criado pela auditoria, 

várias outras são mostradas na mesma mensagem eletrônica constante no inquérito IPL 

0062/2019. 

A autoridade policial, comentando o fato acima descrito, à folha 1.461, frente e verso, 

do IPL 0062/2019, escreve: 

Esse tipo de revisão dos relatórios emitidos pelas empresas auditoras/fiscalizadoras do 

monitoramento da barragem de rejeito B1 parecia ser recorrente conforme se pode verificar 

em outras mensagens que seguem abaixo. E a possível intervenção dos funcionários da VALE 

S.A. nos relatórios das empresas de auditoria ou fiscalização obrigatórias não ficava restrito 
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ao nível hierárquico de CRISTINA MALHEIROS, é possível identificar também sugestões 

com o cunho atenuante às fragilidades da barragem dos funcionários WASHINGTON 

PIRETE, ALEXANDRE CAMPANHA, CÉSAR GRANDCHAMP, e é possível depreender da 

análise que a determinação de atenuar as fragilidades das barragens vinha de funcionários 

de escalão mais alto. Possivelmente tal orientação no sentido de adotar uma postura menos 

exigente no relativo a críticas de barragens de rejeito da VALE S.A. prevenisse custos de 

implementação de segurança de barragens. É possível identificar menções a críticas, e 

sugestões atenuantes nos relatórios em diversas mensagens de e-mail. 

Independente de qual seja a justificativa para essa atitude, a revisão e alteração das 

conclusões de uma auditoria por parte da própria empresa auditada contraria os princípios da 

atividade e o próprio bom senso. 

A empresa TÜV SÜD foi contratada pela Vale para fazer a primeira Revisão Periódica 

de Segurança da Barragem I de 2018. Em 09/04/2018, Cristina Malheiros envia um e-mail 

para João Paulo Silva, com cópia para Irahy Maia e Andrea Domas, todos funcionários da 

Vale. Diz a mensagem (grifo nosso): 

Nobres colegas, bom dia! 

Segue para conhecimento as considerações finais da Recomendação Periódica da Barragem 

I. 

No item: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS, RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Vem esse texto: 

"A análise de estabilidade na condição drenada, resultou em fator de segurança FS = 1,59, 

utilizando o método de Spencer. Esse valor atende à norma NBR-13028:2017, que preconiza 

fator de segurança mínimo superior a 1,50 para a condição de operação. 

Entretanto, as análises de estabilidade na condição não-drenada, resultaram em fatores de 

segurança inferiores aos mínimos recomendados.  Em vista do exposto, recomenda-se a 

adequação de sua segurança por meio de intervenções de caráter geotécnico." 
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Em resposta ao e-mail, Andréa Dornas responde, no mesmo dia: "Não entendi. A 

estabilidade vai ser atestada ou não?".  Cristina Malheiros, também no mesmo dia, retruca: 

"Pois é! Este deve ser o ponto que deve ser esclarecido na discussão da reunião de amanhã. 

O texto da Revisão do jeito que está deixa dúvidas". 

Mesmo sem saber o que aconteceu na reunião mencionada, certo é que a Declaração 

de Condição de Estabilidade foi assinada pela TÜV SÜD, em setembro de 2018. Novamente, 

vemos um comportamento questionável, de uma empresa de auditoria que assina declarações 

de estabilidade com base em promessas de ações que, mesmo que sejam cumpridas, podem 

chegar tarde demais. 

O terceiro episódio se inicia com o depoimento de Makoto Namba, engenheiro da TÜV 

SÜD que assinou as declarações de estabilidade da Barragem 1. Makoto Namba teve sua 

prisão temporária decretada quatro dias após a tragédia. Em seu depoimento ele relata que, 

em uma reunião em que se discutiam os laudos de estabilidade, ouviu do funcionário da Vale, 

Alexandre Campanha, a seguinte frase: "a TUV SUD vai assinar ou não a declaração de 

estabilidade?". 

Makoto Namba afirma que sentiu a frase como uma maneira de pressioná-lo, e à TÜV 

SÜD, a assinar o laudo de estabilidade da Barragem I, sob risco de perderem o contrato. 

Em seu depoimento à Polícia Federal, Makoto Namba não esclarece essa parte, mas na 

verdade a TÜV SÜD tinha mais de um contrato com a Vale. Em seu depoimento à Polícia 

Federal, Joaquim Toledo, gerente executivo de geotécnica operacional da Vale, confirma que 

a TÜV SÜD tinha um contrato para automação dos piezômetros da Barragem 1. O mesmo 

fato é confirmado por Vinícius da Mota Wedekin, técnico em instrumentação da TÜV SÜD, 

em seu depoimento à Polícia Federal. 

Arsênio Negro Júnior, consultor da empresa TÜV SÜD, confirma em seu depoimento 

que a TÜV SÜD assinou um contrato de projeto "AS IS" com a Vale. Um projeto "AS IS", 

termo comum a diversas áreas da engenharia, descreve, após a execução de uma obra (como 

um alteamento de barragem), as características efetivamente usadas na sua execução, que 

frequentemente são diferentes daquelas inicialmente previstas. 
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O inquérito civil MPMG 0090.16.000311-8, juntamente com o Procedimento 

Investigatório Criminal MPMG 0090.09.000013-4, instaurados pelo Ministério Público de 

Minas Gerais, mostram, a partir da folha 538, que a TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA possuía ainda outro contrato com a VALE S.A., celebrado em 21 de 

setembro de 2018, tendo como objeto "elaborar alternativas e projeto conceitual da alternativa 

escolhida para fechamento da Barragem I, localizada na Mina Córrego do Feijão". Trata-se 

de projeto para a lavra (remineração) do reservatório da barragem Bl, que não chegou a ser 

executado. 

Por sua vez, Gerd Poppinga, diretor executivo de Ferrosos da Vale, em seu depoimento 

à CPI, respondendo a uma pergunta do relator Carlos Viana, confirma a possibilidade de 

conflito de interesses, conforme se vê abaixo (grifo nosso): 

O SR. GERD POPPINGA — Excelência, primeiramente, eu acho que os órgãos de 

fiscalização, como a ANM, por exemplo, são muito competentes. Agora, vamos também 

admitir e vamos dizer também que faltam alguns recursos para esses órgãos, para fiscalizar 

de uma forma mais rotineira. São poucos os recursos que eles têm. 

Eu acho que essa fiscalização tinha que se dar de uma forma diferente. Acho que não só basta 

a empresa apresentar alguma coisa, um auditor independente atestar alguma coisa, mas 

tinha que se verificar se há conflito de interesse, porque uma das suspeitas é que houve 

conflito de interesse. Não vou falar se houve ou não houve, mas o delegado está suspeitando 

disso. 

Então, a gente tem que... 

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE 

- AP) — Qual seria esse conflito de interesse? 

O SR. GERD POPPINGA — Excelência, foi constatado que a TÜV SÜD, que estava 

auditando as nossas barragens, simultaneamente estava também trabalhando em outros 

servicos na empresa, o que pode ser conflito de interesses. 

Então, nesse sentido, eu acho que deveria haver regras que evitassem essas situações. 
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Portanto, a empresa TÜV SÜD possuía, além do contrato de auditoria, dois outros 

contratos com a Vale, um fato considerado reprovável até mesmo pelo diretor executivo da 

Vale, Gerd Poppinga. Trata-se de um evidente conflito de interesses, quando a empresa 

responsável pela auditoria pode ter seus outros contratos cancelados, caso reprove a segurança 

de uma barragem. 

Arsênio Negro Júnior, em e-mail entre funcionários da TÜV SÜD, juntado ao inquérito 

policial, usou a expressão "black mail" ao mencionar a hipótese de a Vale pressionar a 

empresa a assinar o laudo de estabilidade da Barragem I, usando os outros contratos como 

elemento de chantagem. 

Vinícius da Mota Wedekin, em troca de e-mails juntada ao inquérito policial, 

envolvendo Makoto Namba, Bárbara Chiodeto, Marlísio Coelho, André Yassuda e Arsênio 

Negro, sobre o mesmo tema, questiona: "Como fica a credibilidade dos resultados? Sempre 

que não passar a VALE vai envolver uma outra empresa até ter um resultado benéfico pra 

ela?". 

Portanto, o conflito de interesses entre TÜV SÜD e Vale e as dificuldades por ele 

trazidas, especialmente na independência das auditorias, não apenas estava claro como era de 

conhecimento das duas empresas. 

Um último elemento, não menos importante, em relação aos laudos de estabilidade diz 

respeito ao principal parâmetro técnico utilizado para decidir se uma barragem seria ou não 

estável, que é o fator de segurança (FS). Resumidamente, o FS é um número, calculado a 

partir das variáveis geotécnicas e das condições de uma barragem. Quanto mais alto o número, 

mais segura é a barragem. Duas questões envolvem o fator de segurança: qual seria o FS 

mínimo recomendado para barragens do tipo da Barragem I, e se o método utilizado para 

calcular o FS seria adequado. 

O fator de segurança reflete a condição de estabilidade calculada, acrescida de uma 

"margem de segurança", tendo em vista que os cálculos nunca são absolutamente precisos. 

Desta forma, um FS = 1,3 implica em 30% de "margem de segurança". Da mesma forma, um 

FS = 1,5 implica em 50% de margem de segurança. Assim, a questão, traduzida de outra 
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forma, seria: qual a margem de segurança mínima em um FS para garantir a estabilidade de 

uma barragem? 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) criou a norma NBR 13.028, que 

trata da "Elaboração e apresentação de projetos de barragens para disposição de rejeitos, 

contenção de sedimentos e reservação de água". A norma, entretanto, não estabelece um fator 

de segurança mínimo para a condição não drenada, caso da Barragem I. 

Depois da tragédia de Mariana, uma das medidas criadas pela Vale para ampliar a 

discussão sobre segurança de barragens foi a criação do PIESEM — Painel Independente de 

Especialistas em Segurança de Barragens. Trata-se de um evento anual que reúne 

especialistas no assunto: consultores contratados pela Vale para avaliar as medidas de 

segurança e analisar as questões a eles apresentadas. O PIESEM se dividia em dois: PIESEM 

Internacional e P1ESEM Nacional. 

Sabedores da centralidade da questão do FS mínimo para a segurança de barragens, o 

PIESEM, tanto nacional quanto internacional, se debruçou sobre a questão. Felipe Rocha, 

funcionário da geotecnia operacional da Vale, liderado por Marilene Lopes, participou dos 

encontros do PIESEM. Em e-mail anexado à investigação policial, Felipe Rocha comunica a 

diversos funcionários as conclusões constantes do relatório do 2° PIESEM Internacional. 

A mensagem, enviada por Felipe Rocha no dia 10 de julho de 2018, tem como 

destinatários: Rodrigo Marinaro, Joice Milonas, Alessandra Mazon, Camila Moreira Queiroz, 

Wagner Castro, Washington Pirete, Lucas Brasil, Hélio Cerqueira, Daniel Bastos, Willyan 

Debastiani, Letícia Duffles, Juliana Pedra e Jeanne Castro, com cópia para Alexandre 

Campanha, Marilene Lopes e Alessandro Resende. O e-mail traz como anexo o relatório final 

do 2° PIESEM, e diz (grifo nosso): 

Prezados, bom dia, 

Gostaria de compartilhar com vocês as recomendações do Painel de Especialistas 

Internacional referentes à definição de fatores de segurança associados à análise de 

estabilidade para o modo de falha liquefação (ruptura por cisalhamento não drenada). Ainda 

iremos estabelecer uma diretriz única para a VALE Ferrosos que deva ser aplicada nos novos 
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estudos, incluindo os Projetos As Is, Projetos de Fechamento e as próximas Revisões 

Periódicas. Para evitarmos a aplicação de critérios e premissas diferentes, essa diretriz deve 

ser do conhecimento de todos os responsáveis pelo desenvolvimento de estudos que envolvam 

a análise do modo de falha liquefação. Em reunião realizada com o Campanha, a 

recomendação foi a de utilizar as diretrizes do Painel de Especialista Internacional. Estou 

anexando a este e-mail a apresentação final e o relatório emitido pelo Painel de Especialistas 

Internacional que apresenta as recomendações para a VALE (Ver Capítulo 3 — 

LIQUEFACTION ANAL YSIS ). 

* Critério 1: Análise de estabilidade drenada FS > 1,5 

* Critério 2: Análise de estabilidade não drenada com resistência de pico FS > 1,3 

• Critério 3: Análise de estabilidade não drenada com resistência liquefeita FS > 1,1 

Para estruturas alteadas para montante desativadas/paralisadas deve-se utilizar os 

Critérios 1 e 2. Para estruturas alteadas para montante em operação deve-se utilizar o 

Critérios 1, 2 e 3. 

Portanto, para o caso da Barragem I, o painel de especialistas PIESEM Internacional, em 

seu relatório do segundo encontro, recomendou o uso de FS > 1,3. Felipe Rocha afirma no e-

mail que Alexandre Campanha, gerente executivo de geotecnia corporativa da Vale, 

recomendou utilizar as diretrizes do painel de especialistas. 

• Gerência e direção: quem sabia e quem deveria saber 

Conforme registrado no inquérito policial e confirmado por Felipe Rocha em seu 

depoimento à CPI do Senado, Marilene Lopes, gerente de riscos geotécnicos enviou, em 18 

de outubro de 2018, um e-mail para diversos funcionários da Vale, dentre os quais 

destacamos: Silmar Silva, diretor de planejamento de ferrosos; Lúcio Cavalli, diretor de 

operações do corredor sudeste; Joaquim Toledo, gerente executivo de geotecnia operacional; 

Alexandre Campanha, gerente executivo de geotecnia corporativa; Renzo Albieri, gerente de 
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geotecnia. Este e-mail trazia como anexo a versão final do relatório da 3' Reunião do PIESEM 

Internacional. Diz a mensagem (grifo nosso): 

Prezados Líderes, 

Encaminho-lhes a versão final do relatório do Painel de Especialistas Internacional, que 

aconteceu no período de 01 a 05/10/18, em Belo Horizonte. 

As principais recomendações do Painel podem ser resumidas nos seguintes itens (Item 9 - 

Closing Remarks): 

Ui 

2) A Barragem I (Feijão) requer mais investigação e monitoramento de campo para 

identificar e projetar medidas complementares mais eficientes, tais como bermas e 

mineração de rejeitos, caso se mostrem necessárias, a fim de reduzir o risco atual. Mas, 

enquanto isso, os esforços têm que continuar no sentido de reduzir o atual nível da superfície 

freática através de drenos horizontais e outras soluções de drenagem. A opinião do Painel é 

que a mineração de rejeitos é viável, embora seja necessária uma engenharia detalhada 

adequada; 

Em outro episódio constante à folha 1.039 do inquérito policial (IPL 0062/2019-4), 

está o registro da apreensão de um caderno azul de capa dura, na sala de Alexandre Campanha, 

em operação de busca e apreensão. O caderno contém anotações manuscritas de reuniões, 

entre as quais se destacam as anotações sob o título REUNIÃO SOBRE B 1/FJ, com a data de 

16/10/2018. Neste item estão anotados: "1) Estudos de alternativas p/ descomissionamento" 

e "2) Solução proposta". Seguem-se três anotações: "material fofo e saturado", "implantação 

poços" e "construção berma reforço". Ainda, no mesmo item, estão anotados: "FS = 1,20 

com execução poços" e "FS = 1,33, com poços e bermas". 

Disto se consegue concluir que o gerente executivo Alexandre Campanha e as demais 

pessoas que participaram da reunião sabiam dos problemas da Barragem I e de seu fator de 

segurança mais baixo que o recomendado pelo painel de especialistas da Vale. Estavam 

cientes também das medidas recomendadas, como a construção de poços e bermas, e de que 
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essas obras teriam elevado o nível de segurança da barragem. Mesmo assim, 101 dias depois, 

guando a barragem se rompeu, nem os poços de rebaixamento nem as bermas de reforço 

haviam sido construídas. 

Dentro do mesmo conjunto de elementos apreendidos na sala de Alexandre Campanha, 

o item 11 corresponde a um conjunto de 15 folhas impressas, identificadas como "PAINEL 

ESPECIALISTAS...GRG - Gestão de Riscos Geotécnicos 06/18/2018". A perícia realizada 

no documento conclui serem informações produzidas a partir do "Painel Especialistas 

Nacional", datado de 18/06/2018. 

O material, que corresponde aos slides da reunião traz, na quinta folha, uma análise 

com o título "Estruturas com probabilidade maior que le". Um dos tópicos diz: 

Barragem I: erosão interna devido a zonas de saturação localizadas no maciço, ausência de 

sistema de drenagem interna no dique inicial e primeiros alteamentos. Utilização de 

sinterfeed em alguns alteamentos e a inexistência de registros de granulometria dos materiais 

drenantes. Além disso, a estrutura tem um histórico de elevado nível piezométrico. 

Probabilidade: 2" x 10-4• 

Neste caso, o material apreendido confirma que o gerente executivo Alexandre 

Campanha e os participantes do PIESEM Nacional de 18/06/2018 sabiam das deficiências de 

construção e alteamento da Barragem I, em relação ao material utilizado e à ausência de 

drenagem interna. Sabiam também do elevado nível piezométrico da barragem. 

No mesmo material (página 1.044), a 15a  folha, que corresponde, ao que tudo indica, 

à programação do dia 18/06/2018 do Painel de Especialistas com o tema "As Is / 

Carregamento Sísmico / GRG", traz as seguintes anotações manuscritas (grifo nosso): 

"1)considerado todo o rejeito saturado como suscetível a liquefação"; 

"NBR 13028 não define FS min p/ liquefação; definimos FS > 1,3" 

"ver recomendações auditorias e RPSB" 

"-> fazer um bom planejamento p/ B1. tomar cuidado" 
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O conteúdo dos slides e as anotações manuscritas indicam claramente que Alexandre  

Campanha e os demais participantes do PIESEM Nacional sabiam que precisavam "tomar 

cuidado" com a Barragem I. 

Em seu segundo depoimento à Polícia Federal na data de 21/02/2019, no mesmo 

inquérito 0062/2019 (página 1.501), Alexandre Campanha afirma que "pode afirmar com 

certeza e convicção que os dados de avaliação de risco e de probabilidade de ruptura não só 

da barragem BI,  mas de todas as barragens do corredor Sul Sudeste eram de conhecimento 

tanto de SILMAR SILVA quanto de LUCIO CAVALLI, já que ambos recebiam as 

apresentações da GESTÃO DE RISCOS GEOTÉCNICOS e participaram dos PIESEM's". 

Portanto, as informações sobre as deficiências e os riscos da barragem Bl, que foram 

amplamente discutidas no Painel PIESEM, chegaram aos níveis de direção da Vale. 

Como mais um elemento a corroborar essa tese, em outro contexto, a página 778 no 

inquérito policial 0062/2019 apresenta um e-mail enviado por RENZO ALBIERI, gerente de 

geotecnia da Vale, para Joaquim Toledo, gerente executivo de geotecnia operacional da Vale, 

na data de 19 de junho de 2018. A mensagem tem como anexo uma apresentação Powerpoint 

intitulada "Execução DHP 15 Barragem 1 Mina Córrego.pptx", e traz em seu corpo o seguinte 

texto: "Segue relatório de fechamento da BI caso seja necessário compartilhar com o Lúcio 

e o Silmar". 

Ainda sobre fraturamento hidráulico ocorrido na instalação do DHP 15, cabe citar um 

trecho do depoimento de Armando Mangolim Filho à Polícia Federal, constante à página 1948 

do IPL 0062/2019, que diz: 

QUE após a vistoria in loco, houve uma reunião de fechamento no escritório localizado na 

sede administrativa da Mina Córrego do Feijão, durante a qual foi feita uma fonoconferência 

com JOAQUIM TOLEDO, que estava preocupado e queria detalhes; 

Isso demonstra que os eventos importantes, como o fraturamento hidráulico ocorrido 

na instalação do DHP 15, chegavam ao conhecimento dos níveis de gerência e de diretoria da 

Vale. 
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Visando demonstrar que o fluxo de informações sobre os riscos das barragens 

alcançava a área operacional e a área corporativa, tanto em nível de gerência quando de 

diretoria, mostraremos a sequência de e-mails a seguir, todas constantes no IPL 0062/2019, 

nas páginas 774 a 776. 

O trecho abaixo corresponde a uma mensagem enviada por Marilene Lopes, gerente 

de riscos geotécnicos, ao seu superior, Alexandre Campanha, gerente executivo de geotecnia 

operacional, em 15 de junho de 2018: 

De: Marilene Lopes 

Enviada em: sexta-feira, 15 de junho de 2018 18:34 

Para: Alexandre Campanha <alexandre.campanha@vale.com> 

Assunto: Resultados da Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) - DPA Alto 

Campanha, boa tarde! 

Campanha, gostaria de informar-lhe que concluímos a RPSB das barragens de DPA Alto e 

100% das barragens obtiveram as Declarações de Estabilidade (DCEs). Todas já foram 

cadastradas no SIGBM e, portanto, cumprimos integralmente esse marco legal da Portaria  

70.389/2017. 

í..] 
No entanto, é importante mencionar que algumas estruturas, a despeito do resultado, 

merecem atenção total no atendimento às pertinentes recomendações dos revisores externos, 

visando garantir, primeiramente, a segurança das estruturas e também a obtenção da DCE 

na próxima Auditoria Externa (Setembro/18). São elas: 

Barragem B1 de Feijão: rebaixar a linha freática na estrutura e implantar as obras de 

descomissionamento efetivo (lavra controlada) e/ou reforçar a estrutura; 
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A mensagem, portanto, aponta a necessidade de intervenções na Barragem I para 

garantir a segurança da estrutura. Três dias depois, Alexandre Campanha encaminha a 

mensagem para Lúcio Cavalli, diretor executivo de Ferrosos e Carvão, com o seguinte texto: 

De: Alexandre Campanha 

Enviada em: segunda-feira, 18 de junho de 2018 11:33 

Para: Lucio Cavalli <lucio.cavalli@vale.com> 

Assunto: ENC: Resultados da Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) - DPA 

Alto 

Lúcio, para conhecimento. No material que vamos preparar para o Peter daremos esta visão. 

Sds, ACampanha. 

Portanto, além de encaminhar a mensagem para o diretor Lúcio Cavalli, seu superior 

imediato, Alexandre Campanha sugere que apresentará "para o Peter" o conteúdo da 

mensagem. Trata-se, provavelmente, de Gerd Peter Poppinga, diretor executivo de ferrosos e 

carvão. 

Em seguida, ainda no mesmo dia, Lúcio Cavalli encaminha a mesma mensagem a 

Silmar Silva, diretor de operações do corredor Sudeste. 

De: Lucio Cavalli 

Enviada em: segunda-feira, 18 de junho de 2018 12:09 

Para: Silmar Silva <silmar.silva@vale.com> 

Assunto: ENC: Resultados da Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB) DPA 

Alto 

Para conhecimento. 
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Silmar Silva, por sua vez, encaminha a mensagem para Joaquim Toledo, gerente 

executivo de geotecnia operacional, com cópia para Rodrigo Melo, gerente executivo do 

Complexo Paraopeba, ao qual pertence a Barragem I, além de outros: 

De: 	Silmar Silva 

Enviado em: segunda-feira, 18 de junho de 2018 14:21 

Para: 	Joaquim Toledo 

Cc: 	Luiz Reche; Rodrigo Melo; Rodrigo Chaves; Fernando Carneiro; Luiz Baginski 

Assunto: 	ENC. Resultados da Revisão Periódica de Segurança de Barragens 

(RPSB) - DPA Alto 

Fyi. 

Solicito atenção especial em relação às estruturas listadas abaixo pela Marilene e vamos 

tomar todas as providencias necessárias e recomendadas. 

Sds. 

Portanto, no intervalo de dois dias úteis, entre a sexta-feira (15 de junho de 2018) e a 

segunda-feira, dia 18 de junho, a informação de diagnóstico e as medidas recomendadas para 

reduzir os riscos da Barragem I circulou da gerência de geotecnia corporativa, subindo até a 

gerência executiva, daí até a diretoria da área, depois indo até a diretoria da área operacional, 

e descendo até a gerência executiva e a gerência de área, demonstrando, sem sombra de 

dúvida, que a gerência e a diretoria da Vale tinham ciência dos problemas identificados e das 

soluções recomendadas. 
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Lúcio Cavalli 
Dir. Planejamento 

Ferrosos 

Silmar Silva 
Dir. Operações 

Corredor Sudeste 

Alexandre Campanha 
Ger. Exec. Geotecnia 

Cor•orativa 

   

Joaquim Toledo 
Ger. Exec. Plan. Prog. 

Corredor Sudeste 

 

Rodrigo Melo 

Ger. Exec. Complexo 

Paraopeba 

 

   

    

Marilene Lopes 
Ger. Riscos 

Geotécnicos 

Além desse ciclo de mensagens trocadas entre a gerência e a diretoria, cabe destacar o 

papel do Subcomitê Operacional de Gestão de Riscos, coordenado por Eduardo Montarroyos, 

que faz parte do Comitê Executivo de Riscos, cujo presidente é Luciano Siani Pires, Diretor 

Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale. O IPL 0062/2019, folha 2.608, 

destaca uma convocação de reunião do 1° Subcomitê de Riscos Operacionais em 2019. A 

reunião foi organizada por Ricardo Thauller, Analista de Governança Corporativa em Gestão 

de Riscos da Vale. Segue abaixo a convocação eletrônica da reunião (foram suprimidos os 

endereços de e-mail. Grifos nossos): 

Assunto: 	1' Subcomitê de Riscos Operacionais em 2019 

VC Brasil — Torre Oscar Niemeyer —17 andar — Sala 173 V (152013); VC Brasil — BH — MAC 

— Predio 4 — Sala Vitoria 

Início: 	sex 25/01/2019 09:00 

Fim: 	sex 25/01/2019 11:00 

Recorrência: (nenhuma) 
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Status da reunião: Organizador da conferência 

Organizador: 	Governanca Risco Compliance 

Participantes necessários: Governanca Risco Compliance; Ricardo Thauller; LIVIA 

TOFANI ABREU; Marcos Lewin; Eduardo Montarroyos; Alexandre Campanha; Marcio 

Godoy; Adilson Nico; Marcelo Chiabi; Ercio Silva; Gleuza Jesue; Rodrigo Silveira; Jamil 

Sebe; Renan Malafaia; Yuri Quadros; Lorena Figueiredo 

Marilene Lopes; Ariane Flores; Fernando Carneiro; Alexandre Furtado; Jose Wanderley; 

Carlos Quartieri; Carlos Haiduk; Rodrigo Araujo; Andre Simoes; Felipe Figueiredo Rocha; 

Marcelo Klein; Hebson Nery; Joao Moraes 

Participantes opcionais: Emanuela Vasconcelos; Igor Dias; Ricardo Oliveira Silva; David 

Abreu; Carlos Sobral; Luiz Rangel; FERNANDO GOMES DA SILVA BATISTA; Jailson 

Francisqueto; Dinalva Moreira Kleuber Silva; luiz; Jose 

Fassarella; Claudio Eduardo; Lennon Bento; Helen Pequeno; Eduardo Bessa; Robson 

Candido; Andressa Duran; Ana Lima ; GABRIEL ROCHA NATALI; 

Luis Ragonesi 

Prezados, 

Segue o material que será apresentado amanhã. Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Governança, Risco e Conformidade 

Prezados, 

Gostaríamos de convocá-los para o 1° Subcomitê de Riscos Operacionais em 2019. 

Segue abaixo a pauta definida: 

•.7  Damage of the single source of power supply to the Plant: Failure of 132KV — Jamil Sebe e 

Yuri Quadros; 

✓ Rompimento da tubulação de captação de água nova do Rio Santa Bárbara — Fernando 

Carneiro; 

✓ Colapso estrutural dos Transportadores (D12, D13 e/ou D15) — Carlos Quartieri; 
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✓ Visão detalhada dos controles e planos de ação dos riscos das barragens de Ferrosos e 

Carvão — Alexandre Campanha;  

✓ Colapso estrutural das máquinas 510-EM-20 (VG) e Linkbelt (Fábrica), EP2P2 (usinas 1/2), 

EP3PP6 (usina 3), EP4PP6 (usina 4), EP5PP7 (usinas 5/6), EP7PP7 (usina 7) e EP8121 — 01 

(usina 8) — Rodrigo Araújo. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Portanto, de acordo com as evidências colhidas no inquérito policial, na manhã do dia 

da tragédia o Subcomitê de Riscos Operacionais da Vale se reuniu para apreciar, entre outros 

temas, uma "visão detalhada dos controles e planos de ação dos riscos das barragens de 

Ferrosos e Carvão", apresentada pelo gerente executivo de governança de geotecnia 

corporativa, Alexandre Campanha.  Possivelmente, entre as barragens avaliadas, estaria a 

Barragem I. 

Além do senhor Alexandre Campanha, que supostamente fez a apresentação citada, 

aparecem listados como "participantes necessários" da reunião outros funcionários da Vale 

citados por esta CPI: Eduardo Montarroyos, Marilene Lopes e Felipe Figueiredo Rocha. A 

informação acima foi disponibilizada, por compartilhamento de provas, já nos últimos 

momentos desta CPI. Devido à exiguidade de tempo, sugere-se às autoridades policiais, se já 

não o fizeram, que investiguem o que foi discutido nessa reunião. 

Por último, o IPL 0062/2019, em sua página 2.253, registra um enigmático e-mail 

enviado por Gerd Peter Poppinga, diretor executivo de ferrosos e carvão, mais de dois anos 

atrás. Vejamos: 

De: Peter Poppinga 

Enviada em: quinta-feira, 7 de julho de 201618:31 

Para: Jose Flavio Gouveia; Silmar Silva 

Cc: Lucio Cavalli (lucio.cavalli@vale.com); Paulo Bandeira; Alexandre Campanha 

Assunto: BlFeijão 
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Conforme discutimos e tendo tomado conhecimento hoje da dúvida que surgiu relacionada à 

B1 da mina de Feijão vamos encerrar imediatamente as atividades de produção nesta 

barragem até concluirmos todos os testes e cálculos complementares que estão em 

andamento. Solicito também avaliarem medidas de reforço que possam ser executadas de 

forma preventiva. Peter 

Mesmo não tendo acesso ao completo contexto da mensagem, é possível concluir que, 

em 7 de julho de 2016, Gerd Poppinga teve acesso a uma informação grave, que o fez 

determinar, no mesmo dia, a paralisação das atividades de produção na Barragem I da Mina 

Córrego do Feijão, além de solicitar a avaliação de medidas preventivas de reforço. 

Cabe ressaltar que, na mensagem em que ordena a paralização da barragem, Gerd 

inclui como destinatários: Lúcio Cavalli, diretor de planejamento de ferrosos; Silmar Silva, 

diretor de operações do corredor Sudeste; e Alexandre Campanha, gerente executivo de 

geotecnia corporativa da Vale, todos ocupando posições de destaque no organograma da 

empresa na data de rompimento da barragem. 

De acordo com informações divulgadas pela própria Vale, a Barragem I não recebia 

rejeitos desde o ano de 2016. Portanto, a paralização ordenada por Gerd Poppinga foi, 

provavelmente, definitiva, confirmando a gravidade dos fatos informados ao diretor executivo 

de ferrosos. Dois anos e meio antes da tragédia, um executivo diretamente ligado ao 

presidente da empresa ordena a brusca paralização da Barragem I, demonstrando que a 

barragem tinha um histórico de problemas, de amplo conhecimento da diretoria da Vale. 

Três meses depois (página 2.253), Gerd Poppinga escreve (grifo nosso): 

De: 	Peter Poppinga 

Enviado em: terça-feira, 4 de outubro de 2016 19:03 

Para: Jose Flavio Gouveia; Antonio Padovesi 

Cc: Lucio Cavalli; Paulo Bandeira; Alexandre Campanha; Silmar Silva 

Assunto: Implementação de ações de melhorias 
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Prezados, como todos sabem temos realizado auditorias preventivas para aumentar ainda 

mais a segurança das nossas operações principalmente as estruturas de contenção de rejeitos 

ou de sedimentos carreados. Neste sentido, a recente não-obtenção de laudos de estabilidade 

de 8 estruturas em Ferrosos, mesmo tendo sido atestado nos laudos técnicos que não há 

riscos iminentes, são eventos que devem ser endereçados imediatamente. Por isso, conforme 

já solicitei várias vezes, peço de todos as informações de quaisquer eventos relevantes e do 

total apoio para a identificação e implementação das respectivas ações de melhorias e 

adequação. Peter 

Novamente, fica claro que o diretor executivo Peter Poppinga tinha pleno acesso às 

informações de segurança das barragens e que, além de dar ordens diretas a seus subordinados 

em relação ao assunto, acompanhava de perto o desfecho das ações. Cabe ressaltar também 

que, já em 2016, oito estruturas da área de ferrosos não obtiveram as declarações de condição 

de estabilidade (DCE), demonstrando que havia recorrentes problemas de segurança com 

várias barragens operadas pela Vale, ao longo do tempo, e que esses problemas eram de 

conhecimento de toda a sua diretoria. 

2.3 Recomendações sobre regulação e fiscalização de barragens 

Ao analisarmos todo o contexto da mineração resta patente a importância crucial que 

tem a Agência que regula e fiscaliza o setor. Nenhuma nova legislação terá, sozinha, o condão 

de trazer mais segurança ao setor de mineração, sem que haja, simultaneamente, o 

fortalecimento da Agência Nacional de Mineração, a ANM. 

A ANM, instalada poucos meses atrás, herdou as atribuições do Departamento Nacional 

de Pesquisa Mineral (DNPM), além dos novos papéis atribuídos na sua criação. Herdou 

também a combalida estrutura do DNPM, com um quadro de pessoal insuficiente e carente 

de capacitação; estrutura administrativa e tecnológica deficitária e um orçamento anualmente 

desidratado pelos sucessivos contingenciamentos. Nem mesmo a previsão legal de orçamento 
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vinculado a um percentual da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais) foi capaz de garantir à ANM os recursos necessários à sua estruturação. 

As deficiências das estruturas internas de controle e transparência da ANM, que a 

levaram a ser elencada pelo TCU como um dos órgãos do Poder Executivo com maior 

exposição à corrupção e à fraude, compõem um cenário complexo, quando se vislumbra a 

possibilidade de um aumento de recursos do órgão. 

Todas essas questões foram apontadas em diversas auditorias realizadas pelo Tribunal 

de Contas da União, particularmente desde 2016, quando a tragédia de Mariana deixou claro 

que o governo federal não estava cumprindo seu papel adequadamente. 

A ANM está vinculada ao Ministério das Minas e Energia, e por isso a alteração de sua 

estrutura interna é de competência do Poder Executivo e, em nossa opinião precisa ser 

aperfeiçoada. 

• Diagnóstico 

Os principais achados podem ser divididos em três componentes: 

GESTÃO DA ÉTICA E PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

a) O código de ética da ANM é insuficiente; não há ações específicas para a promoção da 

ética na instituição, ou iniciativas para conscientização sobre o código de ética adotado; 

b) A ANM não exige do seu corpo funcional termo de compromisso de acatamento e 

observância das regras estabelecidas no código de ética/conduta por ocasião da posse no 

cargo ou investidura em função pública, em desconformidade com o estabelecido no art. 

15 do Decreto 6.029/2007; 

Não há acompanhamento, monitoramento e gestão da ética no âmbito da ANM, medidas 

indispensáveis para avaliar se as ações voltadas para a ética estão atingindo os objetivos 

esperados; e 
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d) A ANM ainda não definiu unidade formalmente responsável pelo acompanhamento e 

gestão do programa de integridade, conforme determinado no art. 4° da Portaria-CGU 

1.089, de 25/4/2018. 

TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY 

a) Ausência de controles e mecanismos de asseguração da qualidade das informações 

prestadas; ausência de diretrizes, critérios e limites para abertura de dados e acesso à 

informação, bem como de definição dos critérios, diretrizes e limites para 

relacionamento com partes interessadas (internas e externas à organização); e, 

b) Não há avaliação da satisfação das partes interessadas com as informações prestadas. 

AUDITORIA INTERNA 

a) Definição insuficiente das competências da auditoria interna; 

b) Os Planos Anuais de Auditoria Interna de 2017 e 2018 não contêm ações concretas de 

avaliação ou consultoria visando à implantação ou melhoria do processo de gestão de 

riscos da organização, nem trabalhos cujos objetos fossem a governança organizacional, 

a avaliação dos controles internos dos elementos críticos para o alcance dos objetivos 

organizacionais, a gestão da ética e da integridade, ou a avaliação dos controles de 

mitigação do risco de fraude e corrupção; 

c) Atuação insuficiente da auditoria interna nas áreas mais suscetíveis a riscos; 

d) A ANM não adota premissas básicas voltadas para a gestão de risco; e, 

e) Não há obrigatoriedade de os colaboradores e gestores da Agência manifestarem e 

registrarem situações de nepotismo ou que possam conduzir a conflito de interesse. 

• 	Recomendações 
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Tendo em vista o diagnóstico acima, o Tribunal de Contas da União emitiu uma série 

de determinações e recomendações em relação a diversos aspectos do funcionamento da 

ANM, consideradas importantes por esta CPI. São elas: 

a) Recomendar, a partir de um mapeamento de riscos éticos, a elaboração de código de 

ética/conduta próprio que contemple, entre outros aspectos, condutas específicas a 

serem exigidas dos seus servidores. 

b) Recomendar a elaboração e execução de plano de ações de promoção da ética, com 

divulgação e conscientização quanto ao código de ética/conduta aplicável ao seu corpo 

funcional. 

c) Determinar a elaboração de termo de compromisso de acatamento e observância das 

regras estabelecidas no código de ética/conduta por parte do corpo funcional da 

organização e promover a sua assinatura por ocasião da posse no cargo ou investidura 

em função pública, conforme estabelecido no art. 15 do Decreto 6.029/2007. 

d) Determinar que as ações de promoção da ética, a serem definidas, possuam 

acompanhamento e monitoramento, conforme previsto no Art. 6°, XI, Regimento 

Interno da Comissão de Ética Setorial do DNPM. 

e) Determinar o estabelecimento da unidade de gestão da integridade conforme 

determinado no art. 4° da Portaria-CGU 1.089, de 25/4/2018. 

O Recomendar que sejam estabelecidos controles e mecanismos de asseguração da 

qualidade das informações prestadas, e sejam definidos critérios, diretrizes e limites para 

abertura de dados e acesso à informação. 

g) Recomendar que sejam definidos critérios, diretrizes e limites para relacionamento com 

partes interessadas (internas e externas à organização), e que seja avaliada a satisfação 

das partes interessadas com as informações prestadas. 

h) Recomendar a revisão do regulamento da Auditoria Interna, de forma a atribuir 

competência à área para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de 

controle relacionados ao risco de fraude e corrupção. 
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i) 	Recomendar a inclusão, no planejamento anual de atividades de auditoria, de ações das 

seguintes naturezas: 

■ avaliação ou consultoria visando à implantação ou melhoria do processo de gestão de 

riscos da organização; 

■ trabalhos cujo objeto seja a governança organizacional; 

■ trabalhos de avaliação dos controles internos dos elementos críticos para o alcance dos 

objetivos organizacionais; 

■ trabalhos cujo objeto seja a gestão da ética e da integridade; 

■ avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção. 

j) Determinar a implantação de gestão corporativa de riscos adequada à ANM, conforme 

disposto no art. 3° da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016. 

k) Recomendar que se estabeleça a obrigatoriedade de os colaboradores e gestores da 

organização manifestarem e registrarem situações de nepotismo e que possam conduzir 

a conflito de interesse. Recomendar também a verificação das vedações relacionadas a 

nepotismo e conflito de interesse, quando do ingresso de colaboradores e gestores da 

organização. 

Após a tragédia de Mariana, em 2016, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria 

de natureza operacional (TC 032.034/2015-6) com o objetivo de verificar a atuação do então 

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) — atualmente Agência Nacional de 

Mineração (ANM) — na fiscalização da segurança de barragens para disposição final ou 

temporária de rejeitos de mineração à luz da Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB), instituída pela Lei n°. 12.334, de 2010. Esse trabalho, entre outras medidas, 

recomendou ou determinou, conforme o caso, o seguinte: 

a) Adoção de sistema informatizado para o cadastro e a classificação com funcionalidades 

que permitissem a emissão de alertas que indiquem riscos ou necessidade de 

acompanhamento. 

b) Informar ao TCU estudo acerca da adequabilidade do quadro funcional do órgão, tendo 

em vista suas competências institucionais. 
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c) Informar ao Tribunal as conclusões da assessoria técnica contratada à época (Geoestável 

Consultoria e Projetos). 

d) Estabelecer rito procedimental para análise rotineira e tempestiva dos documentos 

encaminhados pelos empreendedores, envolvendo aspectos formais e qualitativos que 

auxiliassem o órgão na sua missão fiscalizatória. 

e) Estabelecer rotina de fiscalizações in loco que envolva interface e fluxo de informações 

envolvendo as superintendências regionais e instrumentos de coerção (enforcement) 

capazes de garantir a efetiva aplicabilidade e cumprimento elaborados; e 

f) Instituir procedimentos de acompanhamento, controle e avaliação das fiscalizações 

realizadas pelas superintendências regionais, inclusive por meio de metas e indicadores 

de qualidade que afiram a aderência às diretrizes e planos estabelecidos e a padronização 

dos procedimentos, análises e relatórios ou pareceres técnicos produzidos. 

No que diz respeito à adoção de sistema informatizado, a Agência implantou o Sistema 

Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM) para o cadastro de 

informações das barragens para rejeitos de mineração submetidas à PNSB. Embora tenha 

trazido diversas melhorias para a atividade de fiscalização da segurança das barragens, os 

alertas automatizados disparados pelo Sistema dependem de informações inseridas pelos 

próprios empreendedores, ou seja a autodeclaração das condições e ocorrências das barragens 

é premissa basilar no modelo de fiscalização de segurança de barragens adotado no Brasil, o 

que faz com que a atuação dos órgãos fiscalizadores parta do pressuposto de que as 

informações prestadas são verídicas e adequadas à metodologia mínima de aferição técnica 

de segurança e que as empresas mineradoras possuem adequado compromisso ético e legal. 

Diante dessa premissa básica, abre-se a possibilidade de existir, portanto, conflito de 

interesse e assimetria de informação entre o empreendedor e a Agência no tocante a 

informações que podem iniciar a ação fiscalizatória deste órgão. O empreendedor pode, por 

exemplo, omitir ou distorcer informações de grande relevância para uma possível e 

tempestiva atuação da Agência, tornando a atividade de fiscalização ineficiente. 
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Observa-se que a atuação da ANM, a partir da prestação de informações relativas a 

problemas de segurança, tem impacto econômico e financeiro direto ou indireto nas operações 

do empreendedor, em particular naqueles de capital aberto. 

Tal dependência de informações oriundas do empreendedor decorre, em certa medida, 

da PNSB e da capacidade operacional da Agência, que fica restrita, basicamente, à 

possibilidade de exigir que o empreendedor atualize as informações cadastradas no sistema. 

Cabe mencionar que há indícios contundentes de que no caso do rompimento da 

barragem de Brumadinho houve omissão de informações pela Vale. Essas informações 

atrairiam a atenção da Agência, que teria a oportunidade de atuar na mitigação dos riscos de 

rompimento, ou dos possíveis danos, inclusive na salvaguarda das vidas da população a 

jusante. 

Assim, é pertinente que medidas e mecanismos de controle e compliance 

(conformidade) sejam tomadas para aumentar a confiabilidade acerca da completude, 

veracidade e qualidade das informações prestadas pelos empreendedores. Uma possível forma 

de mitigar esse problema seria a seleção periódica e aleatória de algumas estruturas para terem 

seus registros inspecionados em detalhes, o que aumentaria a expectativa de controle por parte 

dos empreendedores privados. 

Outro ponto relevante é a obrigatoriedade de instalação de instrumentos de medição 

automática nas barragens de rejeitos existentes. O prazo para a troca ou instalação desses 

dispositivos pelos empreendedores termina em julho de 2019. Com  base nas informações 

providas por esses instrumentos, será possível a realização de monitoramento em tempo real 

pela ANM. Porém, a viabilidade dessa ideia depende de investimentos em material humano 

e em tecnologia, e com a sua atual estrutura, a Agência pode não ter capacidade técnica e 

operacional necessária para tratar as informações. 

Nesse sentido, cumpre destacar que a efetiva atuação da ANM depende da 

disponibilidade de material humano para a realização das inspeções in loco. Atualmente a 

Agência conta com apenas oito servidores capacitados para atuação em segurança de 

barragens. Embora haja mais cinco recém ingressos, a força de trabalho total não é adequada 

frente ao elevado número de estruturas cadastradas no SIGBM. 
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Normalmente, as equipes de fiscalização in loco são compostas por no mínimo dois 

servidores e duram pelo menos uma semana. Considerando que atualmente há 788 barragens 

no SIBGM, excluídas aquelas que constam como descadastradas, seriam necessárias mais de 

131 semanas para inspecionar todas as estruturas. Assim, infere-se que uma possível melhoria 

nas fiscalizações realizadas pelo poder público seria a contratação de servidores (não é 

possível terceirizar a fiscalização, vez que envolve o exercício do poder de polícia 

administrativa e, portanto, é atividade típica de estado). 

Além do investimento no quantitativo de profissionais, é fundamental o investimento na 

capacitação. Há trabalhos da ANM e do TCU que apontaram deficiências nessa formação e 

no quantitativo de profissionais especializados. A atividade de segurança de barragens é 

assunto interdisciplinar de elevada complexidade, que envolve conhecimentos técnicos em 

áreas como engenharia civil, geologia e geotécnica. Assim, outra forma de melhorar a 

segurança de barragens é a indução da oferta e a regulamentação de cursos específicos de 

forma sistemática e rotineira, visando formar profissionais habilitados. 

A Declaração de Condição de Estabilidade (DCE), documento enviado à ANM por meio 

do SIGBM, prevista na Portaria DNPM 70.389/2017, é assinado pelo empreendedor e pelo 

responsável técnico que o elaborou, atestando a condição de estabilidade da estrutura 

respectiva. Ainda que seja elaborado por terceiro contratado, há possibilidade de conflito de 

interesses na emissão desse documento, uma vez que ele é obrigatório para a continuidade 

das operações do empreendedor na estrutura a que se refere e, ao mesmo tempo, deve ser 

emitido por pessoas com independência e autonomia suficientes. No caso de equipes internas, 

claramente, essa independência pode ser comprometida. No caso da utilização de equipes 

externas também, vez que estas são contratadas por longos períodos para a fiscalização das 

barragens de determinada mineradora, tornando-as dependentes desse trabalho para 

sobreviver financeiramente e perdendo a necessária isenção para avaliar a estabilidade da 

estrutura. 

Este conflito ficou bastante evidente, na tragédia de Brumadinho, na relação da empresa 

TÜV SÜD com a Vale, como demonstrado neste relatório. 
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Além disso, noticia-se que houve antes uma recusa de emissão do referido documento 

por uma consultoria contratada pela Vale. Uma possível solução para a análise da condição 

de estabilidade com maior isenção seria a formação, pela ANM, de listas de consultores 

selecionados por sorteio. A remuneração desses consultores caberia à Agência, mediante 

pagamento de taxa pelo empreendedor. Situação similar ocorre em processos judiciais, 

quando se faz necessária a realização de perícia. 

Por fim, o relatório da assessoria técnica contratada pela ANM (à época DNPM), 

elaborado pela empresa Geoestável Consultoria e Projetos, propôs melhorias nas normas 

afetas à fiscalização da Agência. Particularmente, o tempo máximo sugerido entre duas 

inspeções de segurança em estruturas com Dano Potencial Associado alto é inferior ao 

adotado atualmente pela ANM. Porém, o período adotado pela Agência decorre de limitações 

internas e também está inserido na esfera de discricionariedade do gestor público. 

Em relação à baixa capacidade operacional da Agência, tem-se a relatar que a ANM foi 

criada a custo zero, ou seja, sem incremento de orçamento em relação ao que era 

disponibilizado para o DNPM, apesar de 17 novas competências terem sido atribuídas a ela, 

e uma nova competência ter sido passada do MME para a autarquia. Além disso, o último 

concurso para compor o quadro de pessoal do antigo DNPM ocorreu em 2010, anteriormente 

à Lei de Segurança de Barragens, e, portanto, não previu a contratação de técnicos 

especializados no assunto, o que aumenta o risco de urna fiscalização ineficiente. Assim, a 

situação de grave déficit institucional já relatada tende a se agravar. 

Diante das restrições orçamentárias enfrentadas pelo País, algumas soluções poderiam 

ser consideradas pelo poder público. A primeira dessas soluções perpassa pela digitalização 

dos processos minerários e de fiscalização da ANM, tendo em vista que ainda não foi 

implantado protocolo eletrônico e grande parte dos processos continuam a existir apenas 

fisicamente na Sede e nas Gerências Regionais, o que leva a morosidade, maiores custos 

operacionais e dificuldade no controle da operacionalização desses processos. 

De grande importância seria também a criação de um sistema informatizado 

desenvolvido especificamente para contemplar as especificidades das atividades 

desenvolvidas no âmbito da autarquia. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), já 
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utilizado na entidade, não se demonstra como o mais adequado para gestão desses processos, 

devido às particularidades inerentes da atividade da Agência, bem como pela falta de 

mecanismos de tratamento e gestão dos dados. O SEI, assim, tem funcionado mais como um 

repositório de documentos, do que, efetivamente, como um sistema informatizado de gestão, 

ferramenta primordial para a modernização e redução de custos no trabalho da ANM. 

É necessário também mitigar os riscos da atuação da ANM, diante do déficit histórico 

de capacitação e formação dos profissionais do DNPM. Os números obtidos em pesquisa 

realizada pela Agência em 2018, para subsidiar a elaboração do Levantamento de 

Treinamento da Instituição, demonstram a gravidade da situação encontrada: 16% dos 

respondentes nunca foram capacitados pela instituição e 20% estão há mais de dez anos sem 

receber qualquer formação. 

Assim, o governo federal, por meio da Casa Civil, Ministério da Economia e Ministério 

de Minas e Energia, precisam atuar de forma coordenada a fim de amparar a ANM, tendo em 

vista a ausência de recursos e de capacidade operacional da Agência para resolver essa 

problemática. Uma atuação conjunta com os órgãos centrais de governo e uma melhor relação 

institucional com outras agências reguladoras e entidades no âmbito estadual e municipal 

poderiam diminuir os impactos na baixa dotação orçamentária destinada à capacitação, 

situação que assola a entidade há muitos anos. 

Ao analisar o leque de opções que podem viabilizar um aporte de recursos humanos, 

estrutura e orçamento à ANM, a CPI do Senado deparou-se com a sugestão, feita pelo senador 

Carlos Viana, de fusão da CPRM (Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais) com a 

ANM. A CPRM é uma empresa pública, fundada em 1969 e também subordinada ao 

Ministério das Minas e Energia. A empresa tem como missão estratégica organizar e 

sistematizar o conhecimento geológico do Brasil, atuando nas áreas de geologia, recursos 

minerais, gestão territorial, prevenção de desastres, hidrologia e outras áreas. Devido à 

complexidade do tema e às restrições de tempo daquela CPI, não foi possível avaliar em 

profundidade a sugestão, que pode ser melhor investigada pelo Ministério das Minas e 

Energia, ao qual se submetem a ANM e a CPRM. 
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2.4 	Da caracterização do crime em Brumadinho 

• Sociedade de riscos e direito penal 

Vivemos no que se convencionou chamar na sociologia de "sociedade de riscos". A 

sociedade atual está caracterizada por um ambiente econômico e social rapidamente variante 

e pelo aparecimento de novas atividades e avanços tecnológicos sem paralelo na história da 

humanidade. O desenvolvimento da técnica tem repercussões diretas no ganho de bem-estar 

individual. Contudo, a técnica pode produzir consequências negativas. Dentre elas, a 

"configuração do risco de procedência humana como fenômeno social estrutural" (Silva 

Sânchez, A expansão do direito penal, 2002, p. 29). 

Boa parte das ameaças a que os cidadãos estão expostos provém de decisões que outros 

concidadãos adotam no manejo dos avanços técnicos: riscos que derivam das aplicações 

técnicas dos avanços na indústria, na produção de energia, na informática, nas comunicações 

etc. 

O risco é um perigo probabilisticamente previsível e indissociável da atividade humana 

(Conseil d'Etat, Responsabilidade e Socialização do Risco, 2006). Em suma, é um perigo que 

decorre de decisão humana. É nessa dimensão que ele interessa ao direito, particularmente ao 

direito penal. 

Vivemos numa sociedade de grande complexidade, na qual a interação entre as pessoas —

pela necessidade de cooperação e coordenação de comportamentos e pela divisão funcional —

alcançou níveis até então desconhecidos. A correlação das esferas de organização individual 

incrementa a possibilidade de que alguns desses contatos sociais redundem na produção de 

consequências lesivas. E tais resultados muitas vezes se produzem em contextos de incerteza 

sobre a relação de causa-e-efeito. O direito penal é então chamado para trazer mais 

estabilidade ao sistema social, punir e orientar ações, reafirmar a norma, estabilizar as 

expectativas sociais. 
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O caso do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, ilustra bem todos 

esses pontos. Uma tragédia que envolveu o manejo da técnica, a produção de riscos, a 

incerteza sobre a cadeia causal e a morte de centenas de pessoas. 

• A relevância penal da omissão 

O não fazer o que deveria ser feito para impedir o resultado é uma situação que interessa 

ao direito penal. Cabe aos produtores de riscos o dever de vigilância. Trata-se de um dever 

jurídico imposto pela lei para a evitação do resultado danoso. A atividade precisa ser 

controlada e o resultado socialmente danoso evitado. Assim, o indivíduo ou a organização 

assumem a posição de garante, ou garantidor, e a omissão torna-se penalmente relevante, 

podendo ser-lhes atribuído a responsabilidade pelo resultado final — a morte de pessoas e os 

danos ao meio ambiente. 

É o que prevê o art. 13, § 2° do Código Penal (CP): 

Art. 13 	  

Relevância da omissão 

§ 2°- A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado. O dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.[grifo 

nosso] 

O caso de Brumadinho se insere, de forma mais precisa, na alínea c supra. A 

inabilidade técnica criou um risco proibido que levou à morte quase 300 pessoas. 

A imputação penal de um fato significa atribuir juridicamente a alguém a realização 

de uma conduta criadora de um relevante risco proibido e a produção de um resultado. O 
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comportamento e o resultado normativo só podem ser atribuídos ao sujeito quando: a conduta 

impôs ao bem jurídico um risco juridicamente relevante (risco proibido); e o perigo realizou-

se no resultado. A vida, o patrimônio e o meio ambiente são bens jurídicos protegidos pela lei 

que foram colocados sob ameaça concreta com a inabilidade técnica de várias pessoas ligadas 

por um vínculo organizacional, envolvendo, em seu centro, a empresa Vale S.A. Tal risco 

proibido se materializou num resultado de destruição em massa. 

A omissão não é detectável no mundo da realidade física e material, ao contrário da 

ação, em regra. Daí ser a omissão um conceito normativo, e não naturalístico. Consiste, 

basicamente, na abstenção da atividade devida, na "não realização de conduta positiva que o 

agente tinha o dever jurídico e a possibilidade de realizar" (Heleno Fragoso, Lições de 

Direito Penal, Forense, 1987, p. 238). 

A lei às vezes pune o não fazer expressamente, como a omissão de socorro no CP (art. 

135), por exemplo. Chamamos de omissão própria. Às vezes a lei pune o não fazer 

indiretamente. É o que a doutrina chama de omissão imprópria. Nesses casos, a lei não prevê 

referência expressa, na descrição típica, ao comportamento omissivo. Em alguns casos, 

portanto, o tipo vai descrever e vedar uma determinada conduta positiva, e o resultado 

proibido deverá também ser debitado ao omitente como se o tivesse produzido através de um 

fazer. O legislador, nesses casos, equipara a não evitação do resultado à causação. Em outras 

palavras, tanto pode a mãe matar o filho de tenra idade por meio de um fazer positivo, ferindo-

o com um objeto cortante, quanto por meio de uma omissão, negando-lhe alimento, por 

exemplo. Em ambos os casos, ela deve responder por homicídio, cujo tipo penal traz apenas 

o verbo "matar" (art. 121 do CP). A Barragem 1, de Brumadinho, é um caso de falta de 

alimento. Diretores, gerentes e técnicos podiam e deviam ter evitado o resultado. Assim, 

devem responder como se o tivesse causado diretamente. 

• Duas hipóteses gerais: risco moral e defeito de organização 

Trabalhamos com duas hipóteses gerais para a responsabilização penal no caso 

Brumadinho, para as quais foram encontradas várias evidências: risco moral e defeito de 

organização. 
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O risco moral ocorre quando o comportamento da pessoa, em resposta a uma mudança 

de situação, tende a aumentar a probabilidade de dano. Por exemplo, quando uma pessoa faz 

um seguro para o seu carro, ela tende a ser menos diligente em comparação ao que era antes 

de fazer o seguro (onde estaciona, uso da tranca do carro etc.), o que aumenta a probabilidade 

de o veículo sofrer danos ou ser furtado. Uma hipótese é a de que a desativação da Barragem 

a partir de 2016 tenha aumentado a tolerância ao risco de seus operadores (com contenção de 

custos e dada a tendência natural do fator de segurança aumentar com o tempo). 

A hipótese do defeito de organização da empresa se refere à falta de coordenação de 

incentivos de diretores, gerentes e funcionários que privilegiassem o controle do risco e o 

cumprimento da lei. Um sistema de governança e compliance falhos teve papel relevante para 

o desenrolar da causalidade que levou ao rompimento da barragem. 

A seguir, passaremos a explorar com mais minúcia a questão do risco, que é importante 

para a responsabilização penal, e faremos referência aos elementos probatórios colhidos pela 

CPI e obtidos via compartilhamento (IP 0062/2019). 

• Tolerância ao risco 

O comportamento da Vale aponta para uma alta tolerância ao risco em relação à Barragem 

I. Vários fatos corroboram essa hipótese. Na visão do direito penal, os diretores, gerentes e 

funcionários da empresa operavam dentro do campo do risco proibido — ou seja, aquele que 

expõe bens jurídicos (vida, patrimônio, meio ambiente) a perigo concreto. 

Curvas de Risco 

Em dezembro de 2015, poucas semanas após a tragédia de Mariana, a Vale divulgou 

internamente o relatório "Estabelecimento do contexto e identificação dos eventos de risco 

em barragens", que tem Marilene Lopes, gerente de Riscos Geotécnicos, como responsável 

técnico. Na p. 25, o documento informa que o custo associado à indenização por perdas de 

vidas humanas será dado pelo produto do número estimado de vidas humanas perdidas pelo 
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valor de indenização a ser pago. O valor de indenização pela perda de uma vida é fixado em 

US$ 2,6 milhões, com base na correção monetária do valor apresentado (US$ 1 milhão) em 

1981 na Curva de Tolerância ao Risco proposta por Whitman. 

A Curva de Risco usada para o cálculo usa como referência o risco mínimo aceitável 

para barragens (ou seja, risco de le por ano27), conforme o gráfico abaixo: 

Figura 1 — Curva de Tolerância ao Risco (Whitman, 1981). 

Fonte: Relatório Estabelecimento do contexto e identificação dos eventos de risco em 

barragens, Vale S.A, 2015. 

27 	É o critério internacionalmente adotado (Australian National Commitee on Large Dams — ANCOLD). 
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Felipe Rocha, técnico de Riscos Geotécnicos da Vale, alertou, nos seminários 

internacionais do PIESEM de 2017 e 2018, para o risco de rompimento de Barragem I. 

Oportuno informar que Barragem I foi escolhida para ser estudada no encontro de 2018 entre 

mais de 130 barragens analisadas, o que já indicava não ser uma barragem qualquer. 

Abaixo está o modelo de curva de tolerabilidade ao risco adotada pelo Corpo de 

Engenheiros do Exército Americano (USACE — United States Army Corp of Engineers), 

organização de referência internacional, apresentado pelo funcionário da Vale no PIESEM. 

Esse modelo divide os riscos e o potencial de perdas de vidas em três quadrantes. No 

quadrante superior à direita estão os "riscos inaceitáveis" (unnacceptable risks). 

Figura 2 — Curva de Tolerância ao Risco (USACE) 
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É importante comparar esse gráfico com o seguinte, atentando-se para a zona de 

probabilidade de rompimento de barragem: 1.E-04/1.E-03 (eixo vertical), chamada de "Alarp 

Zone" (zona de alerta). 

Figura 3 — Probabilidade x potencial de perda de vidas (PIESEM) 
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Fonte: Slides da apresentação de Felipe Rocha no PIESEM, novembro de 2017. 

Como se observa, a Barragem I se encontra na zona de risco inaceitável (o ponto "I" -

zona de risco 1.0E-03/1.0E-04 e probabilidade de perda de 100 a 1.000 vidas). O gráfico a 

seguir é uma forma simplificada do gráfico da USACE, que permite uma visualização melhor. 

Figura 4 — Risco Social 
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Fonte: Gestão de Riscos, V. 2, Giovanni Moraes, p. 154. 



102 

Em outubro de 2018, no PIESEM seguinte, Felipe Rocha alertou para o fato de que o 

risco para Barragem I era duas vezes o risco mínimo aceitável (2x1e); ou seja, duas vezes 

o risco usado como referência no relatório de Marilene Lopes sobre o custo da vida. 

Ainda em 2017, a apresentação de Felipe Rocha já alertava para o perigo mais provável 

da Barragem I, o de liquefação (na zona de risco inaceitável): 

Figura 5 — Risco de Liquefação 
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Fonte: Slides da apresentação de Felipe Rocha no PIESEM, novembro de 2017. 

Essas informações chegaram, no mínimo, até o nível de diretoria — diretorias de 

Planejamento (Ferrosos) e de Operações (Corredor Sudeste), conforme o mapeamento dos e-

mails levantados pela investigação. 

Ao final da apresentação de slides de Felipe Rocha no PIESEM, lê-se, em tradução 

livre do inglês: "Todos os riscos com probabilidades maiores que 10' por ano são agora 
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incluídos na matriz de riscos do negócio da Vale e apresentados ao grupo de diretores, ao 

Presidente e ao conselho de administração" (grifo nosso). 

Em seu depoimento na CPI do Senado, observamos que o depoente Felipe Rocha 

complementou informando que o Relatório de Sustentabilidade da Vale, assinado pelo 

Presidente, menciona que a Vale utiliza o painel de especialistas (PIESEM) para tratar de 

barragens. 

Conforme já informado neste Relatório, em 15 de junho de 2018, Marilene Lopes envia 

e-mail para Alexandre Campanha, gerente executivo de Governança de Geotecnia 

Corporativa, seu superior, informando sobre a obtenção de declaração de estabilidade (DCE) 

para as barragens de "DPA Alto" (alto "Dano Potencial Associado" — Portaria n° 70.389, de 

2017/DNPM). Entre elas cita nominalmente a Barragem I, que demandava obras de reforço 

de estrutura e rebaixamento da linha freática. Três dias depois, Campanha encaminha a 

mensagem para Lucio Cavalli (diretor de Planejamento de Ferrosos), seu superior, que, por 

sua vez, informa, em resposta, que estaria preparando material para uma apresentação ao 

diretor executivo de Ferrosos, Gerd Poppinga, abaixo apenas do presidente da empresa. 

A mensagem foi encaminhada por Cavalli a Silmar Silva, diretor de Operações do 

Corredor Sudeste, que, por sua vez, solicita providências ao gerente executivo do Complexo 

Paraopeba, Rodrigo Melo. 

Ou seja, havia informação disponível, e informação circulando entre gerências e 

diretorias, e alcançando o nível de direção executiva da empresa. 

Marilene Lopes (Ger. 
Riscos Geotécnicos) 

Rodrigo Melo (Ger. 
Exec. Complexo 

Paraopeba) 

Alexandre Campanha 
(Ger. Exec. Geotecnia 

Corporativa) 

Silmar Silva (Dir. 
Operações Corredor 

Sudeste) 

Lúcio Cavalli (Dir. 
Planejamento 

Ferrosos) 
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Cerca de dois anos antes, o diretor executivo de Ferrosos, Gerd Poppinga, que responde 

a processo criminal pelo desastre de Mariana, copiando Cavalli e Campanha em mensagem 

de 7 de julho de 2016, mostra deter informação sobre a Barragem I e manda encerrar as 

atividades de produção até que testes e cálculos complementares fossem feitos, assim como 

eventuais medidas de reforço. Novamente evidencia-se que havia informação disponível e 

ordens sendo dadas com base nela. 

Gerd Poppinga (Dir. 
Exec. Ferrosos) 

Alexandre Campanha 
(Ger. Exec. Geotecnica 

Corporativa) 

  

 

Lúcio Cavalli (Dir. 
Planejamento Ferrosos) 

  

Além disso, o rompimento de uma barragem semelhante à Barragem I, em Mariana, 

envolvendo a mesma empresa, já havia acontecido (antes do referido de Marilene Lopes sobre 

o custo da vida). Uma pergunta importante então desponta: por que a Vale não adotou 

um modelo de curva de risco? 

Essa pergunta é importante por causa do indicador usado para os laudos de estabilidade 

— o fator de segurança. Não há correlação necessária entre fator de segurança e risco de 

rompimento, conforme informa a análise sobre a Barragem I feita pela World Mine Tailings 

Failures (WMTF), organização internacional que investiga acidentes com barragens de 

rej eitos. 

Nos depoimentos feitos na CPI do Senado, compartilhados com esta CPI, era comum 

a referência a um tipo de risco, o risco iminente, aquele que acionaria o plano de emergência 

(PAEBM). Era comum a resposta dos depoentes de que não havia evidências de risco 

iminente. Gerd Poppinga menciona o mesmo em e-mail de 4 de outubro de 2016 direcionado 

a Cavalli, Campanha e Silmar Silva, de que não havia evidência de risco iminente das 
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estruturas que não conseguiram laudos de estabilidade na época, apesar de, ainda assim, na 

mesma mensagem, requerer ações de melhorias e adequação para aumentar a segurança. 

Fazia sentido os diretores e gerentes da Vale se preocuparem apenas com o risco 

iminente, dado que não há correlação necessária entre fator de segurança e risco de 

rompimento. Contudo, isso significa escolher operar no escuro. A prudência exigiria a adoção 

de um modelo de curva de risco, uma vez que a tragédia de Mariana já era fato. Esse tipo de 

decisão é estratégico, e depende dos níveis hierárquicos superiores. 

Como bem esclareceu Marilene Lopes, gerente de Riscos Geotécnicos da Vale, na CPI 

do Senado: 

A SRA. MARILENE CHRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSIS ARAÚJO — [..] O gráfico da 

Usace... Na Vale, a questão da tolerabilidade, da curva de tolerabilidade ainda não tinha 

sido definida. Era, inclusive, urna das recomendações do painel de especialistas que se 

avançasse na definição da curva de tolerância. E a referência que o Sr. Felipe Rocha fez ali 

foi mostrando uma referência internacional, mas que ainda não havia sido adotada pela Vale. 

A Vale ainda não havia definido qual seria o gráfico de tolerância. [..] Essa curva de 

tolerância só poderia ser definida no nível executivo da empresa, isso não pode ser definido 

no nível da área técnica. [grifos nossos] 

Ter um modelo definido de tolerância ao risco é importante porque orienta as ações de 

prevenção. 

A SRA. MARILENE CHRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSIS ARAÚJO — [...] As 

análises de riscos eram análises hipotéticas, eram análises preventivas para entregar para a 

operação uma informação para que ela pudesse atuar de forma preventiva. 

Para o direito penal, significa atuar para proteger e controlar o perigo a que bens 

jurídicos estão expostos. 



Fator de segurança e risco de rompimento da barragem 

Washington Pirete, gestor dos contratos com as empresas de auditoria externa, e que 

respondia a Alexandre Campanha, estudou a Barragem I em seu mestrado (2010) e, depois, 

publicou artigo científico expandindo o que foi tratado na dissertação, ainda tendo a Barragem 

I como estudo de caso (2013). Pirete defendia que a probabilidade de liquefação da barragem 

era muito baixa. Outros autores, ente eles o próprio Scott Olson — primeiro proponente do 

método usado na dissertação de Pirete —, apontaram problemas metodológicos (uso incorreto 

do "método Olson") na tese, e que não havia apoio para a sua conclusão. 

O cálculo de Pirete provavelmente foi levado em consideração pela Vale e 

possivelmente usado como referência oficial. A TÜV SÜD informou que foi solicitada a usar 

o método da Vale (chamado de método de "Equilíbrio Limite", baseado em Olson), o qual 

vinha sendo aplicado por engenheiros anteriores desde 2013 (Relatório da WMTF). 

Quando a engenheira Ana Lúcia Yoda, da Tractebel, a empresa de auditoria que foi 

em seguida substituída pela TÜV SÜD, comunicou a Pirete, via contato telefônico, que o fator 

de segurança estava baixo (1,06), o gestor do contrato informou que, dada a divergência de 

critério, que a TÜV SÜD deveria continuar com as análises. 

Em relação à metodologia, são importantes os seguintes trechos da RPSB de julho de 

2018, feita pela TÜV SÜD, que sublinham a importância dos gatilhos para liquefação e 

apontam limitações do método da Vale (p. 103-107): 

Os parâmetros geotécnicos utilizados foram apresentados na Tabela 10.1, sendo consideradas 

as resistências não-drenadas para os materiais suscetíveis à liquefação e mantendo-se as 

resistências efetivas para os demais materiais, conforme metodologia que vem sendo 

utilizada pela Vale com base em Olson (2001). 

Para que o fenômeno da liquefação ocorra, além da presença de materiais suscetíveis, há 

também a necessidade de ocorrência de um gatilho. Os gatilhos podem estar associados a 

eventos estáticos ou dinâmicos, como: excesso de poropressões por carregamentos 

rápidos (alteamento rápido da barragem, elevação do nível do reservatório, etc.), 
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excesso de poropressões por abalos sísmicos ou vibrações induzidas (sismos naturais, 

tráfego de equipamentos, detonações, rupturas de estruturas adjacentes, etc.), aumento 

das tensões cisalhantes ou deformações cisalhantes impostas (remoção de material do pé 

da barragem, movimentação da fundação, etc.), entre outros. [grifos nossos] 

Em sua consideração sobre o fator de segurança sob condição não-drenada, a TÜV 

SÜD considera a suscetibilidade de materiais para a liquefação e foca na probabilidade de um 

gatilho. Essencialmente, a empresa assevera que a suscetibilidade de liquefação não é o 

mesmo que probabilidade de rompimento por liquefação, e chama a atenção para a 

vulnerabilidade a um gatilho, e que na ausência desse gatilho os fatores baixos de segurança 

encontrados para a condição não-drenada não apontariam, por si mesmos, para risco de 

rompimento. 

A norma NBR-13028 (2017) não preconiza um fator de segurança mínimo para o modo de 

falha liquefação. Entende-se, entretanto, que para este fenômeno se desenvolver, se faz 

necessária a ocorrência de um gatilho, o qual pode ser compreendido como uma solicitação 

excepcional, de baixa probabilidade, sendo suficiente um fator de segurança superior ao 

unitário. 

Leshchinsky e Ambauen (2015), entretanto, demonstram a existência de um erro 

epistêmico ao método do Equilíbrio Limite, o qual impõe superfícies de ruptura e 

subdivide a massa instável em lamelas que não respeitam o trabalho cinemático do 

fenômeno. Os autores compararam resultados obtidos pelo método do Equilíbrio Limite com 

resultados de Análises Limite Numéricas, as quais são mais rigorosas por analisarem uma 

cinemática realista e fornecerem como resultado, além do fator de segurança, também o 

mecanismo de ruptura. Notaram que por vezes o método de Spencer forneceu FS maiores e 

menores que o exato. Os resultados mostrados por aqueles autores indicam que um fator de 

segurança superior a 1,05 cobre um possível erro envolvido no método de cálculo utilizado. 

Por outro lado, a metodologia de Olson (2001) para análise de liquefação possui 

incertezas epistêmicas por não representar adequadamente o fenômeno de liquefação 
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estática. Entretanto, por ser um método semi-empírico, ele é seguro quando aplicado dentro 

do cenário para o qual foi criado. 

Apesar desses alertas, a equipe geotécnica local não atuava para evitar um gatilho. Em 

depoimento na CPI do Senado, Cristina Malheiros, conhecida como "mãe" da Barragem, 

expõe um raciocínio incoerente: 

A SRA. CRISTINA MALHEIROS — Excelentíssima, uma barragem alteada por montante 

não poderia sofrer com sismos no maciço dela. Isso é um possível gatilho a um processo de 

liquefação. Eu não tinha nenhum documento que me delimitasse uma distância de detonações 

para atuações no entorno dessa barragem. Nenhum dos auditores, nem consultores me 

apresentaram um valor limite para que isso não acontecesse. E eu não tinha uma solicitação 

de que não fossem realizadas detonações na cava. [..] Eu não tive nenhuma orientação de 

que fossem paralisadas as detonações na cava. [grifos nossos] 

Isso denuncia uma preocupante alta tolerância ao risco. Detonações por si já alteram 

as condições físicas estudadas pela empresa auditora no momento de feitura do laudo, e 

poderiam deflagrar o processo de liquefação. 

Isso é grave, considerando que a investigação mostra que a assinatura da DCE era 

condicionada à adoção das recomendações indicadas na RPSB de julho de 2018. Foi o que o 

engenheiro Makoto Namba, que assinou a DCE de setembro de 2018, informou em seu 

depoimento perante a Polícia Federal (citado na decisão de prisão temporária do juiz de 

Direito Rodrigo Heleno Chaves, de 13 de fevereiro de 2019), depoimento esse corroborado 

por e-mail enviado pelo mesmo a outros técnicos da TOV SÜD, de maio de 2018 (também 

citado na referida decisão). 

Em um dos e-mails internos do engenheiro Arsenio Negro, datado de 15 de maio de 

2018 — constante dos autos da ação de responsabilidade de pessoa jurídica ajuizada pelo 

MPMG em face da empresa TÜV SÜD (Processo n° 5000218-63.2019.8.13.0090), que 

resultou na suspensão das atividades da empresa no Brasil —, colocam-se dúvidas sobre a 
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metodologia: "[...] o tempo está contra nós. Além disso temo que não teremos uma posição 

técnica definitiva tendo em conta o método que usamos para avaliar liquefação". 

Em outro e-mail, na mesma data, deixa o engenheiro claro que o assunto "liquefação" 

era pouco conhecido e estudado, e que a empresa poderia investir na área. 

No depoimento de Makoto Namba, de 25 de fevereiro de 2019, perante a Polícia Civil 

e o MPMG (constante dos autos da ação de responsabilidade ajuizada contra a TÜV SÜD), 

ele cita que outros métodos "que não Olson" foram utilizados para tentar classificar camadas 

suscetíveis e não suscetíveis de liquefação, e que Arsenio Negro chegou a lhe mostrar artigo 

científico sobre um erro intrínseco no já referido método de "Equilíbrio Limite" em relação 

ao fator de segurança. De qualquer forma, Namba ratifica no depoimento que a Vale havia 

prometido adotar as recomendações da revisão periódica, "apesar da morosidade da 

implementação das medidas recomendadas". 

Em nota pública da TÜV SÜD após o rompimento ("Informações sobre a Segurança 

de Barragens de Rejeitos", de 18 de fevereiro de 2019, assinada pelo CEO Marcelo Pacheco), 

a empresa colocou em dúvida a confiabilidade do modelo de DCEs usado pelo governo 

brasileiro, o qual não mede riscos, e, portanto, não traz garantias contra riscos relevantes que 

podem levar à perda de vidas e danos ambientais graves. 

Relacionado a isso está o problema de conflito de interesses envolvendo a TÜV SÜD 

e a Vale: a empresa auditora prestava outros serviços para a empresa auditada. Havia um 

gerente executivo envolvido diretamente na questão, Alexandre Campanha (de Geotecnia 

Corporativa), situado logo acima de Washington Pirete e Marilene Lopes. 

Foi um dos diretores da empresa, Gerd Poppinga (diretor executivo de Ferrosos), que 

reconheceu na CPI que nada fez sobre o conflito de interesses: 

O SR. GERD POPPINGA — Excelência, primeiramente, eu acho que os órgãos de 

.fiscalização, como a ANM, por exemplo, são muito competentes. Agora, vamos também 

admitir e vamos dizer também que faltam alguns recursos para esses órgãos, para fiscalizar 

de uma forma mais rotineira. São poucos os recursos que eles têm. Eu acho que essa 

fiscalização tinha que se dar de uma forma diferente. Acho que não só basta a empresa 
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apresentar alguma coisa, um auditor independente atestar alguma coisa, mas tinha que se 

verificar se há conflito de interesse, porque uma das suspeitas é que houve conflito de 

interesse. [grifo nosso] 

Em decisão liminar, de 9 de maio de 2019, a Justiça de Minas Gerais decretou a 

indisponibilidade dos bens, direitos e valores da empresa TÜV SÜD e a suspensão de suas 

atividades no Brasil (Processo n° 5000218-63.2019.8.13.0090). 

Em relação ao conflito de interesses, e-mail de Makoto Namba para outro engenheiro, 

Arsenio Negro Junior, datado de 13 de maio de 2018 — constante dos autos da referida ação 

de responsabilidade de pessoa jurídica ajuizada pelo MPMG em face da empresa TÜV SÜD 

—, traz informações importantes: a) que os estudos de liquefação da Barragem I concluiriam 

por fator de segurança inferior ao mínimo de 1,3 para a seção de maior altura da barragem, e 

a consequência seria a imediata paralização das atividades da Mina Córrego do Feijão; b) que 

as soluções sugeridas só surtiriam efeito de 2 a 3 anos (rebaixamento do lençol freático, 

remineração do rejeito etc.); c) que situação semelhante vinha acontecendo com a Barragem 

Forquilha III, sob responsabilidade da empresa VOGBR, mas que a DCE seria assinada com 

base em promessas de intervenções de melhoria; d) que havia pressão da Vale ("a Vale irá 

nos jogar contra a parede e perguntar: e se não passar, irão assinar ou não?"); e e) que esperaria 

a "resposta da Corporação", com base nas posições técnicas dos engenheiros. 

Outro e-mail, do engenheiro Vinicius Wedekin (de 15 de maio de 2018), ratifica a 

pressão da Vale: "Como fica a credibilidade dos resultados? Sempre que não passar a Vale 

vai envolver uma outra empresa, até ter um resultado benéfico para ela?" 

O conflito de interesses desponta em trocas de e-mails envolvendo os funcionários 

Bárbara Chiodeto, Arsenio Negro, Vinicius Wedekin e Makoto Namba, quando se menciona 

que a empresa tinha três contratos ativos com a Vale e nos quais transparece haver interesse 

estratégico em ocupar espaço mercadológico em face da concorrência com outras empresas 

também detentoras de contratos com a Vale. Nos autos do Processo citado, são elencados, ao 

todo, seis contratos celebrados entre a Vale e a TÜV SÜD. 
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E-mails de Arsenio Negro, constantes dos mesmos autos, informam que houve uma 

reunião com um dos diretores da TÜV SÜD alemã, Chris Meier (que vinha mensalmente ao 

Brasil), sobre a Bl, no dia 17 de maio de 2018. Wedekin confirmou a reunião em depoimento 

à Polícia Civil. A reunião contou com a presença dos engenheiros Makoto e Marlísio. E-mails 

prévios a essa reunião, de Arsenio Negro e Vinicius Wedekin, são claros ao informar que 

seria importante deixar Meier a par dos resultados técnicos relativos à segurança e em relação 

à pressão da Vale. E-mail de Wedekin de 15 de maio chega a informar ainda que o CEO da 

empresa, Marcelo Pacheco, estava ciente da situação, mas estaria "refutando" o problema. 

Falta de informação 

A Vale não tinha completo conhecimento sobre a Barragem I. Tratava-se de uma 

barragem antiga, com sucessivos alteamentos feitos com técnica mais barata e menos segura 

(de montante), e sem documentação histórica suficiente (projetos de construção e informações 

sobre datas, características geotécnicas e tipos de ensaios realizados). A RPSB de julho de 

2018 menciona divergências documentais sobre os alteamentos e nomenclatura confusa (sem 

garantias de que os projetos executivos tenham sido implantados em sua totalidade), assim 

como incerteza sobre o sistema de drenagem interna, poucos dados sobre as fundações da 

barragem, e informações não confiáveis sobre os alteamentos iniciais. 

Apenas nos dois últimos alteamentos, de um total de dez, feitos entre 1982 e 2013, 

foram seguidas regras internacionais para execução. 

Antes do rompimento da barragem, alguns dados eram conhecidos da literatura 

especializada (conforme revisão da literatura constante do Relatório da WMTF): 

a) Conhecimento inadequado de mecanismos de rompimento em barragens não-drenadas 

leva a liquefação estática com consequências graves em 50% dos casos; 

b) Imprecisões sobre as características do local (geológicas e geotécnicas) é um fator 

encontrado em 40% dos casos; 

c) Prática regulatória considerada apropriada não preveniu os acidentes investigados; 
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d) Causa dominante dos rompimentos surge de deficiências em práticas de engenharia, 

associada com o espectro de atividades relacionadas a design, construção, controle de 

qualidade, entre outros; 

e) Fator de segurança é usado para quantificar a segurança de uma barragem, mas não está 

diretamente correlacionado ao risco de rompimento. Por exemplo, uma barragem com 

fator 1,4 não necessariamente apresenta probabilidade maior de romper do que uma 

barragem de fator 1,6. Uma barragem com um nível de água consistente com um fator 

1,5 poderia, ainda assim, apresentar um alto risco de rompimento por liquefação estática; 

f) Fatores de segurança mínimos recomendados atualmente não levam em conta a 

qualidade dos inputs feitos na barragem (qualidade da ingerência de engenharia e 

manutenção); 

g) Uma das grandes deficiências encontradas no sistema de monitoramento de barragens 

de rejeitos é a inabilidade para detectar o nível da água, o grau de saturação e de sucção 

dos rejeitos. 

Esse último aspecto impressionava funcionários da Vale. Conforme o geotécnico César 

Grandchamp: 

O SR. CÉSAR AUGUSTO PAULINO GRANDCHAMP — [...] O rebaixamento do nível 

da água, além de aumentar o fator de segurança, era uma atividade essencial para o 

desmonte da barragem. A senhora imagina, o nível dava a 10 metros de onde a gente andava. 

Imagem de satélite de julho de 2011 já mostrava problemas de drenagem na barragem 

e saturação crescente (Relatório da WMTF), o que foi confirmado pelo RPSB da TÜV SÜD 

de julho de 2018, que enfatiza o problema de drenagem dentro da barragem. A TÜV SÜD 

ainda chamou a atenção para uma nascente de água a montante do reservatório. 

Foi realizada obra para direcionamento da água da nascente para um sistema 

extravasor. Contudo, a TÜV SÜD informou que o sistema implantado apresentava capacidade 
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limitada, não capaz de controlar todo o aporte esperado para o período chuvoso. Os meses de 

novembro e dezembro na região apresentaram níveis de chuvas acima da média histórica. 

Na RPSB de setembro de 2018, a TÜV SÜD recomendou a instalação de piezômetros 

multiníveis com o intuito de confirmar a existência de lençóis empoleirados no rejeito da 

barragem. No mesmo documento a empresa chamou a atenção para um bloco de canga 

(estrutura de rochas) no pé da barragem, cuja movimentação poderia constituir gatilho para 

liquefação. Um geólogo da empresa já havia chamado a atenção para o referido bloco em uma 

inspeção feita em julho de 2018. Em razão disso, Joaquim Toledo, gerente executivo de 

Geotecnia Operacional, chegou a escrever em e-mail que a Barragem I era "mais tenebrosa" 

do que imaginava. 

O evento do fraturamento hidráulico na instalação do DHP 15 em junho de 2018 

deveria ter funcionado como forte alerta. Houve forte vazão de água após escavações simples 

terem sido feitas na barragem. A TÜV SÜD recomendou duas soluções para baixar o lençol 

freático e aumentar a segurança: os DHPs e uma berma de reforço (espécie de muro de 

contenção). Esta última — constante do projeto de descomissionamento — seria mais eficaz; 

contudo, era muito mais cara e ainda poderia prejudicar a produção da Mina Córrego de 

Feijão. 

Gerd Poppinga, em seu depoimento à CPI do Senado que foram compartilhado a esta 

CPI, informa que uma das mudanças de governança da empresa após a tragédia de Mariana 

foi liberar limites de alçada a gerentes executivos e gerentes para que pudessem investir de 

forma autônoma em projetos que julgassem necessários para a segurança. Assim, o gestor 

local tem o limite de até US$ 10 milhões (ou cerca de R$ 40 milhões), para investir em suas 

instalações sem ter que pedir autorização à Diretoria. 

Ao mesmo tempo, conforme informações obtidas, a remuneração dos diretores e 

gerentes da Vale é feita da seguinte forma: 60% é relativo à geração de caixa; 10%, saúde e 

segurança; 10%, sustentabilidade; 20%, iniciativas estratégicas. 

Ou seja, dado o desativamento da barragem em 2016 — e uma barragem desativada 

tende a secar mais rapidamente, o que eleva naturalmente sua segurança no tempo —, havia 

um incentivo para o gestor evitar gastos altos com segurança (risco moral). Além disso, a 
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empresa busca conquistar espaço mercadológico diante de outras grandes produtoras de 

minério, como BHP e Rio Tinto, e, assim, otimizar seus gastos o máximo que pode. 

No depoimento do engenheiro da TÜV SÜD Makoto Namba, de 25 de fevereiro de 

2019, perante a Polícia Civil e o MPMG (constante dos autos do referido Processo n° 

5000218-63.2019.8.13.0090), ele afirma que "havia uma confiança técnica por parte da 

TÜV SÜD por entender que a barragem estava inativa e havia uma tendência natural 

de aumento no fator de segurança para liquefação". 

A mineração desse tipo de barragem faz uso de água para beneficiar o material. Por 

isso que no processamento do minério de ferro, o rejeito tem alta umidade e característica de 

lama. Uma barragem desativada não recebe mais rejeitos (formados basicamente de ferro, 

sílica e água), apenas contém o material, a partir de então mais seco, com muito menos porção 

líquida. Em teoria, seria mais estável e muito menos propensa a ruptura do que uma barragem 

ainda em atividade. 

A atividade de disposição de rejeito de minério de ferro em barragens é classificada 

pela legislação como de grande potencial poluidor. A Barragem I possuía a maior classe da 

legislação: Classe 6. A atividade de descomissionamento é considerada pela legislação 

mineira de médio potencial poluidor, e a Barragem 1 se enquadrava na Classe 4. 

Apesar do ganho teórico em estabilidade com a desativação, a barragem não pode 

ficar abandonada, sem inputs de manutenção. Sem as medidas de descomissionamento, 

tenderia naturalmente a romper. 

Outro alerta foram as leituras anômalas do radar interferométrico em novembro de 

2018, que apontava deformação crescente invisível ao olho nu. 

Outro evento que deveria ter chamado a atenção da equipe da Vale foram as leituras 

anômalas dos piezômetros em janeiro de 2019. E tais leituras (do radar e dos piezômetros) 

foram colhidas após o alerta feito no PIESEM de outubro sobre o alto risco de rompimento 

de Barragem I. O fato de ser uma barragem alteada a montante tornava a situação ainda mais 

perigosa. A drenagem é mais dificil de executar e monitorar numa barragem desse tipo. 

Poucos dias antes do rompimento, quase metade dos piezômetros, que oferecem 

informação sobre a pressão da água, estavam sendo automatizados (46 de um total de 94). Os 
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piezômetros apresentavam leituras inconsistentes, e cinco deles não estavam funcionando. 

Confirmou-se depois, no Parecer técnico da IBPTech (IBP19018, de fevereiro de 2019), que 

as discrepâncias resultaram de visualização incorreta dos dados coletados nos sensores 

piezométricos, ocorrência que foi provocada por erro na configuração de partes do sistema. 

Ou seja, a empresa ficou, durante ao menos 15 dias sucessivos, sem leitura da pressão 

da água numa barragem na Alarp zone com alto risco conhecido de liquefação ("histórico de 

elevado nível piezométrio", conforme informado por Felipe Rocha em seu painel no 

PIESEM). Ainda assim não enviou técnicos a campo para checagem e optou por não evacuar 

a região. 

O procedimento padrão, segundo informou Alexandre Campanha à Polícia Federal 

(citado na decisão de prisão temporária do juiz de Direito Rodrigo Heleno Chaves, de 13 de 

fevereiro de 2019), após detectado o problema de leitura dos piezômetros, "seria a equipe ir 

imediatamente a campo para verificar as condições físicas da barragem e fazer a leitura 

manual dos instrumentos". Ainda complementou dizendo que se seu filho estivesse 

trabalhando nas proximidades, iria comunicá-lo para deixar o local. 

Foi informado no depoimento de Washington Pirete ao Ministério Público de Minas 

Gerais — MPMG (citado na decisão de prisão temporária do juiz de Direito Rodrigo Heleno 

Chaves, de 13 de fevereiro de 2019) que o engenheiro geotécnico, com anuência de seu gestor 

imediato, era responsável pelo acionamento do plano de emergência (PAEBM). No caso, 

conforme o depoimento, o engenheiro responsável era Renzo Albieri Carvalho e sua equipe, 

integrada por Artur Ribeiro e Cristina Malheiros, e que Joaquim Toledo deveria 

necessariamente participar, na condição de gerente executivo de Geotecnia Operacional. 

Em reforço, Cesar Grandchamp, também em depoimento ao MPMG, informou que a 

ART de monitoramento e inspeção da barragem era feita pelo "pessoal do Renzo", e todas as 

ocorrências eram repassadas a Joaquim Toledo. 
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Joaquim Toledo 

(Ger. Exec. Geotecnia 
Operacional) 

Equipe Operacional Vale 
(Cristina Malheiros, 
Artur Ribeiro, César 

Grandcha mp) 

Renzo Carvalho (Ger. 
Geotecnia) 

Conforme depoimento de Silmar Silva, diretor de Operações de Corredor Sudeste, na 

CPI, "qualquer gestor e qualquer funcionário têm poder de interditar e evacuar área se 

tiver qualquer iminência de risco". 

Quando um empreendimento cai na zona de risco social inaceitável, como visto no 

item 4.1, o empreendedor pode adotar três estratégias: diminuir a frequência (melhorar os 

inputs — aumentar a segurança dos equipamentos e instalações, por exemplo), diminuir as 

fatalidades (retirar pessoas da área que seria atingida pelo acidente), ou as duas coisas juntas. 

No caso da Barragem I, a Vale não reforçou a barragem, não retirou o restaurante e as 

unidades administrativas do caminho da lama, não mandou evacuar a área. 

Na apresentação de Felipe Rocha, foi mostrado que com o uso de sirenes de 

emergência poderiam ser evitadas quase todas as mortes. A Vale instalou sirenes sem, 

contudo, avaliar a efetividade do sistema. Mesmo sabedora que as sirenes poderiam salvar 

centenas de pessoas, a empresa não colocou redundâncias que evitassem falhas do sistema. 

Na hora do acidente, as sirenes não tocaram. 

Falta de fiscalização 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) não conta com orçamento, tecnologia e 

quantidade suficiente de pessoal capacitado para fiscalizar as barragens e a gestão das 



Figura 6 — Potencial de perda de vidas (sem sirenes) 

'Met 

1 
AM* 	• 

• • 

~Vá. 
• 

1o_ 	 IMO 	 0•2 	 .0•4 • 

PINSIGMMilar Um MIM 

117 

empresas em relação a elas. A ANM recebe menos do que 1% dos 7% da Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) a que tem direito por força da lei. 

O evento do fraturamento hidráulico em junho de 2018 mostrou que a Vale podia 

registrar qualquer coisa via SIGBM, como lhe conviesse (como a mudança de grau de 

percolação, de 6 para 3), sem que os órgãos fiscalizadores oferecessem reação. Em suma, o 

sistema de fiscalização da ANM é eminentemente cartorial. 

Um diretor executivo da Vale, Gerd Poppinga, reconheceu a ineficiência da 

fiscalização: 

O SR. GERD POPPINGA — Excelência, primeiramente, eu acho que os órgãos de 

.fiscalização, como a ANM, por exemplo, são muito competentes. Agora, vamos também 

admitir e vamos dizer também que faltam alguns recursos para esses órgãos, para fiscalizar 

de uma forma mais rotineira. São poucos os recursos que eles têm. 

Prevenção x dano 

A análise de risco apresentada por Felipe Rocha em 2017 previa algo em torno de 300 

mortes sem sirenes no caso de rompimento da Barragem 1. O número real ficou bem próximo 

disso. 

Fonte: Slides da apresentação de Felipe Rocha no PIESEM, novembro de 2017. 
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Com base no já citado relatório sobre o custo das vidas com fins à indenização (item 

4.1), equivaleria a US$ 780 milhões, ou cerca de R$ 3 bilhões atualmente. 

Em nota pública, a Vale informou que as ações de descomissionamento de todas as 

barragens a montante (para descaracterizar as estruturas como barragens de rejeitos e 

reintegrá-las ao meio ambiente) levariam 3 anos e custariam R$ 5 bilhões. A Barragem I 

demandaria o pagamento de cerca de R$ 3 bilhões em indenizações apenas pelas mortes (sem 

computar o dano ambiental e outros custos decorrentes), adotando-se os parâmetros do estudo 

da própria Vale. Após a tragédia, a empresa informou provisões no valor de cerca de R$ 17 

bilhões para o acidente. 

Em direito, uma das ferramentas usadas para se atribuir responsabilidade é a conhecida 

Fórmula de Hand: B = PL. A fórmula instrui as potenciais partes culpadas a basear seus níveis 

de precaução em três variáveis: (a) a probabilidade P de que um acidente ocorrerá; (b) a 

magnitude L (loss) do dano resultante, se ocorrer algum acidente; e (c) o custo das precauções 

B (burden) que reduziriam o dano esperado. As partes devem considerar essas variáveis em 

uma análise comparativa de custo-beneficio, antes de se envolverem em atividades que 

possam resultar em acidentes dispendiosos, para determinar níveis eficientes de cuidado e 

controle. 

Quando o custo de um acidente (o custo monetário do dano L, multiplicado pela sua 

probabilidade de ocorrer P) excede os custos de prevenção B, então é possível responsabilizar 

o agente, uma vez que poderia ter evitado (ou minimizado) o acidente a um custo mais baixo. 

Estamos diante de um caso em que os dados eram conhecidos ex ante, de L alto e P duas 

vezes maior do que o nível mínimo aceitável, resultando em B < PL, o que aponta para 

responsabilização. 

No relatório da empresa sobre os custos das vidas em jogo, o cálculo foi feito na 

margem do risco. Mas a empresa operava além da margem do risco. 

Mesmo se não houvesse licença ambiental para realizar certas ações, a proteção contra 

perdas em larga escala de vida e de dano ambiental, ainda que ao custo de danos menores, 

estaria acobertada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23, I do CP). A 

lei penal considera em estado de necessidade quem pratica fato criminoso para salvar de 
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perigo atual direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias dadas, não era 

razoável exigir-se. Ou seja, para salvar um bem jurídico próprio e/ou de terceiro, exposto a 

uma situação de perigo, sacrifica-se outro bem jurídico. 

As medidas para aumentar a segurança da barragem propostas pela TÜV SÜD — como a 

berma de reforço, a remineração de rejeitos e os poços de rebaixamento — não chegaram a ser 

implementadas, conforme depoimento de Washington Pirete ao MPMG, citado na decisão de 

prisão temporária do juiz de Direito Rodrigo Heleno Chaves, de 13 de fevereiro de 2019. 

Pirete informou que apenas ao final de 2018 foi pensado o projeto de descomissionamento, e 

a execução das medidas só se dariam a partir de junho/julho de 2019. 

• Defeito de organização 

O caso de Brumadinho evidencia que o crime não pode ser separado da estrutura e 

dinâmica organizacional da empresa. A omissão que gera e retroalimenta a situação de risco 

proibido se dá em escala, atravessando vários níveis corporativos, sem que seja interrompida. 

Trata-se de uma deficiência de governança, ou, conforme a doutrina jurídica, um defeito de 

organização (Klaus Tiedmann, Punibilidad y Responsabilidad Administrativa de las 

Personas Jurídicas y de sus Órganos, 1988). A omissão ilegal se dá por defeito organizativo 

da empresa que poderia e deveria ter evitado o resultado danoso. 

Organizações, como as empresas, são estruturas que alinham incentivos e interesses de 

grupos de pessoas. Governança e compliance devem gerar incentivos para o cumprimento das 

normas vigentes em uma dada sociedade. 

A Vale mudou sua estrutura organizacional após a tragédia de Mariana em 2015, com 

vistas a, segundo um de seus diretores executivos, torná-la mais eficiente para prevenir danos 

dessa magnitude. 

O SR. GERD POPPINGA — Excelência, como eu disse, eu mesmo criei uma nova área 

dentro da Vale fora das operações, para haver neutralidade, que se chamava gestão de 

barragens — uma espécie de primeira linha de defesa para, de uma certa forma, auditar, 
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uniformizar os critérios —, que é a área do Alexandre Campanha, que responde ao Lúcio 

Cavalli. Então, essa é a primeira linha de defesa. 

A própria Vale, depois, criou uma segunda linha de defesa chamada GRN (Gestão de Riscos 

de Negócio), aí, sim, ligada não à minha diretoria, mas ligada ao meu colega e par, Luciano 

Siani, Diretor Financeiro, onde não somente barragens eram analisadas, mas também todos 

os riscos de negócios. Por exemplo, um navio podia afundar, um trem de passageiro podia 

descarrilhar... Isso também era analisado nesse aspecto. 

Então, a governança foi montada imediatamente após o evento Samarco de uma forma 

que chegassem... Isso era reportado à Diretoria Executiva de forma regular. A GRN, a 

Gestão de Riscos de Negócio, era reportada mensalmente à Diretoria Executiva, e eu 

tinha semanalmente reuniões com os meus subordinados operacionais, porque são eles 

que tinham a informação da gerência de riscos e são eles que são os responsáveis. O pessoal 

da ponta é responsável pela segurança da barragem. Então, ao ter reunião semanal com 

essas pessoas, eu tinha todas as informações necessárias para saber se havia algum 

problema mais grave. [grifos nossos] 

Ou seja, duas linhas de defesa montadas para fazer a informação circular de forma mais 

eficiente, com reuniões mensais entre o pessoal que analisava e pensava o risco e a diretoria 

executiva, assim como reuniões semanais entre o pessoal operacional (da ponta) e a diretoria 

executiva. 

Como parte dessa nova estratégia organizacional, foi proposta a desativação de todas 

as barragens a montante e maior autonomia para os gerentes. 

O SR. GERD POPPINGA — Posso assegurar a V. Exas. que segurança sempre foi minha 

prioridade na Vale. Em 2016, fui eu que propus a desativação de todas as barragens a 

montante da Vale. Também foi minha a decisão de criar a Gerência de Risco Geotécnico da 

Vale. Outra iniciativa foi a de liberar limites de alçada a gerentes executivos e gerentes para 

que eles pudessem investir de forma autônoma em projetos que julgassem necessários ou 

aplicáveis à segurança. Com  isso, o gestor local tem o limite de até US$10 milhões, ou quase 
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R$40 milhões, para investir em suas instalações sem ter sequer que pedir autorização à 

Diretoria. 

Contudo, o mesmo diretor executivo, com toda a informação disponível, (a) não tomou 

providências em relação ao conflito de interesses entre a empresa auditora (TÜV SÜD) e a 

Vale (cujo contrato era gerido pelo setor de Alexandre Campanha) — segundo suas próprias 

palavras na CPI, "não é boa prática"; (b) disse que não foi informado do fraturamento 

hidráulico de junho de 2018; (c) disse desconhecer apresentações que apontavam risco de 

instabilidade; (d) afirmou, mesmo com a experiência com a barragem que rompeu em 

Mariana, confiar "piamente" nos laudos de estabilidade; e (e) disse desconhecer o diagnóstico 

feito sobre a segurança das barragens pela equipe do diretor de Estratégia, Juarez Saliba. 

O resultado prático do tal "diagnóstico" foi o seguinte: 

O SR. GERD POPPINGA — [...] O resultado desse diagnóstico foi: teve várias pequenas 

mudanças organizacionais, várias sugestões na parte estratégica da Vale. E, principalmente, 

relacionado à pergunta de V. Exa., foi analisada a nova governança proposta para este 

assunto de barragens. Pelo que eu sei, o Juarez Saliba e outros profissionais acharam que a 

governança nova, com a criação da área de gestão de riscos geotécnicos, justamente com 

Alexandre Campanha, estava bem encaminhada. [grifo nosso] 

Uma nova governança. E uma nova tragédia pouco mais de 3 anos depois. 

Conforme o diretor de Operações do Corredor Sudeste, Silmar Silva, a empresa 

buscava maior autonomia gerencial: 

O SR. SILMAR SILVA — Excelência, como eu expressei na minha fala inicial, existe essa 

segregação de função das auditorias numa outra diretoria, exatamente para poder haver um 

outro olhar de fora da operação. E assim foi feito. Toda a contratação de auditoria era feita 

numa outra área. [grifo nosso] 
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Isso só é possível com informação à disposição. A "nova governança" só tem sentido 

se a informação circula de baixo para cima, como garantiu Gerd Poppinga. Os e-mails 

mapeados pela investigação evidenciam que sim — havia essa circulação. Após a segunda 

tragédia, contudo, foi comum ouvir nas oitivas da CPI o argumento da falta de informação. 

Ambos os diretores, Poppinga e Silva, focam o setor de Alexandre Campanha em suas 

falas. Felipe Rocha forneceu uma informação importante em seu depoimento: "No caso da 

Barragem I, a análise de risco foi realizada pela TÜV SÜD em consórcio com a empresa 

Potamos e Amplo". Ou seja, a Vale não adotava nenhum modelo oficial de curva de risco, e 

a análise de risco da Barragem I não era feita por ela, mas por empresas contratadas. Ora, para 

que servia o Comitê Executivo de Riscos da Vale, liderado por Luciano Siani, diretor 

executivo de Finanças? 

Oportuno olhar mais de perto para a dinâmica organizacional da empresa. 

O SR. SILMAR SILVA — Quanto à operação de barragens, há uma equipe que cuida das 

atividades de operação e manutenção, chamada de equipe operacional, enquanto o 

monitoramento e as inspeções das estruturas cabem às equipes de geotecnia. As barragens 

também passam por auditorias de segurança, que são realizadas sempre por empresas 

terceiras, altamente especializadas, que são contratadas diretamente pela área de Gestão de 

Riscos e Estruturas Geotécnicas de Ferrosos, que pertence à Diretoria de Planejamento. O 

objetivo dessa desassociação é garantir a separação funcional entre as duas gerências, a 

responsável pela auditoria, vinculada à Diretoria de Planejamento, e a operacional, 

vinculada à minha diretoria. [grifos nossos] 

A equipe operacional (os técnicos da ponta), César Grandchamp (que assinou a última 

DCE) e Cristina Malheiros (com ART de monitoramento da barragem), mostra claramente 

em seus depoimentos que atuavam sob total confiança no trabalho da empresa auditora. Essa 

equipe deveria inspecionar, controlar e monitorar a barragem, e inspeções formais precisavam 

ser reportadas a cada 15 dias para o banco de dados interno da Vale e para o banco da ANM. 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO PAULINO GRANDCHAMP — [...] No caso da B 1 , eu recebi 

uni relatório com a RT da empresa responsável pela emissão do relatório, uma empresa de 

renome internacional, que é a Tüv Süd. A geração desse relatório foi acompanhada tanto 

pela equipe da geotecnia operacional quanto pela equipe da geotecnia corporativa. Eles 

acompanharam, discutiram o relatório e aprovaram o relatório. Então, quando chega para 

minha assinatura, como representante da Vale, já passou por três equipes de geotecnia, já 

chega... E assim já foi checado se está dentro da norma brasileira, já foi checado se a 

metodologia usada foi correta. Então, já chega esse documento para mim, vamos dizer, com 

esse aval dado pelas equipes técnicas. 

Sobre a segurança da barragem: 

O SR. CÉSAR AUGUSTO PAULINO GRANDCHAMP — Então, a referência toda nossa 

era que... E a gente tinha na cabeça que as nossas barragens tinham fator de segurança 

1,3. Na auditoria anterior, ela deu 1,2, quase 1,3. Então, quando se apresenta um resultado 

de 1,09 ou 1,1, a questão leva a uma série de discussões técnicas: qual o padrão utilizado; 

qual a metodologia utilizada; por que vocês chegaram a esse valor. Esse e-mail se refere a 

esse tipo de embate. É o embate técnico para justificar por que a barragem passou, em três 

meses... em seis meses, para um fator de segurança de 1,2 — dois ponto alguma coisa — com 

um fator de segurança de 1,09. [grifos nossos] 

Essa equipe não foi a campo em janeiro de 2019 para checar a barragem in loco quando 

estavam sem leitura piezométrica. Essa equipe deveria alimentar a equipe da TÜV SÜD com 

informações empíricas sobre a barragem para subsidiar a análise técnica (história, estrutura 

etc.). 

Cristina Malheiros também parecia confiar totalmente na equipe da TÜV SÜD. 

O SR. CARLOS VIANA (PSD - MG) — Mesmo com todas as recomendações de que a 

barragem estava em risco, de que havia problemas lá? Porque uma coisa são detonações em 
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uma área totalmente segura, outras, a senhora como engenheira sabe, são detonações em 

locais onde já há uma indicação de perigo e risco de que a senhora tinha conhecimento. 

A SRA. CRISTINA MALHEIROS — Excelentíssimo, essa recomendação que é colocada é 

colocada de forma ampla de que não houvesse detonações e nem nenhum abalo sísmico na 

estrutura da Barragem 1. Eu não tive nenhuma orientação de que fossem paralisadas as 

detonações na cava. [grifos nossos] 

Havia a previsão organizacional de um check and balances, que, conforme visto acima, 

não parecia funcionar na prática: 

O SR. FELIPE FIGUEIREDO ROCHA —Eu nunca trabalhei em auditorias. O que ocorria 

nos trabalhos contratados era que uma empresa externa independente realizava os trabalhos, 

emitia uma versão para comentários, e após os comentários, para ver se todos os dados 

disponíveis, se todas as informações tinham sido utilizadas, se tinha algum erro de alguma 

informação do histórico da barragem, do histórico da estrutura, comentava os relatórios, 

enviava novamente para a empresa contratada, a contratada avaliava os comentários, 

aceitava os comentários ou não, e emitia uma nova versão dos relatórios. [...] 

V. Exa., a decisão por aceitar os comentários e a pertinência dos comentários era da empresa 

contratada. Ela tinha total autonomia para ver se aqueles comentários eram pertinentes ou 

não. E para esses comentários que eram feitos pelos próprios geotécnicos — no caso da 

Barragem 1, o geotécnico responsável pela estrutura: a Cristina Malheiros —, para elucidar 

alguns fatos, algumas questões da barragem que porventura não tinha sido de 

conhecimento da TÜV SCD. [grifos nossos] 

Isso foi reforçado por Marilene Lopes, gerente de Riscos Geotécnicos: 

A SRA. MARILENE CHRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSIS ARAÚJO — [...] 

Inclusive é a geotecnia operacional a responsável por assinar, em conjunto com a empresa 

especialista, a declaração de estabilidade, exatamente porque ela é a única que tem 
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condições de dizer se o resultado apresentado é coerente ou não, se pode ser validado ou 

não. [grifo nosso] 

Contudo, a equipe operacional se defendia na seguinte linha: 

A SRA. JUIZA SELMA (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PSL - MT) — Assinar se 

concordar. 

O SR. CÉSAR AUGUSTO PAULINO GRANDCHAMP — É. E eu recebia laudos de 

barragens sem estabilidade garantida e com estabilidade garantida, sempre baseado na 

capacidade técnica das equipes que trabalhavam na emissão do relatório. Então, eu não 

tinha nenhum tipo de pressão, fazia parte da função. [...] 

Durante sete meses... Eu vou ser um pouco repetitivo. Durante esses sete meses, a barragem 

foi inspecionada quatorze vezes, foi visitada diariamente, passou por lá Armando 

Mangolim, Paulo Abrão, passou por lá três vezes a equipe da TÜV SÜD fazendo 

inspeção, uma vez a equipe da Tractebel e, em nenhum momento, foi colocado que a 

barragem estivesse em risco. [grifos nossos] 

"Em nenhum momento foi colocado que a barragem estivesse em risco". E os alertas 

feitos nos PIESEM de 2017 e de 2018? E as reuniões semanais com a diretoria executiva? 

Marilene Lopes, gerente de Riscos Geotécnicos, informou à CPI do Senado que a sua 

gerência apenas distribuía informação: 

A SRA. MARILENE CHRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSIS ARAÚJO 

—Excelência, não. Os relatórios relativos à segurança de barragem... O que a gente fazia era a 

gestão administrativa do contrato. A minha área foi criada em janeiro de 2017, quando fui 

promovida a gerente; eu era uma engenheira especialista. Em março de 17, o primeiro painel 

de especialistas internacional recomendou que atividades administrativas relacionadas aos 

estudos fossem retiradas das geotecnias operacionais para dar a elas toda a possibilidade de 

ficar focada e dedicada à gestão de segurança. 
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Então, o nosso trabalho era um trabalho de gestão administrativa desses contratos dessas 

análises, onde a gente organizava as reuniões das empresas especialistas com a área 

operacional, a gente cuidava dos cronogramas, a gente cuidava das medições das empresas, e 

toda a avaliação técnica dos relatórios, que eram emitidos pelas empresas especialistas, era 

entregue para cada dono da estrutura, para cada responsável técnico, para que ele 

avaliasse, validasse e confirmasse as análises que estavam feitas. [grifo nosso] 

Contudo, identificamos conflito de interesse (empresas contratadas e Vale) e falta de 

check and balances (empresas contratadas e equipe operacional). 

O risco moral nos parece evidente no seguinte trecho da fala da gerente, ao falar sobre 

o bloco de canga, um dos possíveis gatilhos para liquefação: 

A SRA. MARILENE CHRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSIS ARAÚJO — [...] 

Agora, com relação ao bloco de canga, as análises da revisão periódica e as análises de risco 

foram concluídas em julho de 2017. A partir daí, todas as análises que foram feitas depois 

foram feitas no contexto do projeto do descomissionamento da estrutura e no contexto 

da auditoria externa. Essas análises... O projeto de descomissionamento de estrutura era de 

responsabilidade do Gerente Alessandro Rezende, e as auditorias, de responsabilidade do Sr. 

Washington Pirete, ambos ligados diretamente ao Sr. Alexandre Campanha. [grifos 

nossos] 

Apesar do que informou Gerd Poppinga, Marilene Lopes respondeu na CPI do Senado 

que não tinha autonomia para gerir recursos e tomar decisões: 

A SRA. MARILENE CHRISTINA OLIVEIRA LOPES DE ASSIS ARAÚJO — [...] O 

meu é o primeiro nível de gerência, e é um nível técnico, onde as minhas atribuições estão 

ligadas ao suporte para a equipe técnica no desenvolvimento das atividades dela do dia a dia. 

Não tenho autonomia de aprovação de orçamento, não tenho autonomia para contratação 
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direta de empresas, não tenho nenhuma autonomia de tomada de decisão. É uma área de 

organização de informação. 

Outras falas evidenciaram que a empresa exercia controle de cima para baixo. O gatilho 

"bloco de canga" chegou a Joaquim Toledo, gerente executivo da Geotecnia Operacional, que 

pediu explicações para seus subordinados. 

O SR. CARLOS VIANA (PSD - MG) — Até ser afastado, era Gerente Executivo de 

Planejamento e Programação do Corredor Sudeste. Portanto, não é alguém que se assusta 

facilmente com as coisas. Por isso, pergunto, na sequência aqui: o que havia de tão assustador 

na Barragem Bl, em julho de 2018? O que o senhor fez para reduzir os riscos da Barragem 

B1 depois de ter acesso a essa informação? O que foi feito em relação ao bloco de canga no 

pé da Barragem B 1 ? Uma movimentação daquele bloco poderia ter sido o gatilho da 

liquefação da barragem? O que foi feito, Sr. Joaquim? Eu queria que o senhor deixasse claro 

o que era tão assustador na B1 que levou uma pessoa experiente como o senhor a escrever, a 

colocar isso dentro de um dos seus e-mails. 

O SR. JOAQUIM PEDRO DE TOLEDO — Excelência, essa foi uma situação particular 

que ocorreu ao receber um e-mail de um geólogo. Tratava-se de um bloco de formação 

ferrífera que estava a jusante da barragem, em terreno natural. Ao receber a informação do 

geólogo, eu tive a percepção de que esse bloco poderia estar conectado à estrutura da 

barragem. Imediatamente, usei esse adjetivo e encaminhei ao nosso consultor interno, 

Armando Mangolim. Sabendo que ele se encontrava no mesmo prédio que eu, eu me dirigi a 

ele, e ele me esclareceu que se tratava de um bloco externo de, provavelmente, idade 

geológica, ou seja, ele é bem anterior à instalação da barragem e ficava nessa região. Isso 

desfez o meu entendimento inicial. 

Informação e tomada de decisão. Ele também disse ter sido informado do fraturamento 

hidráulico. Os já referidos e-mails de julho de 2016, quando Gerd Poppinga, diretor executivo, 

manda desativar Bl, também evidenciam acesso a informação e tomada de decisão. 
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Estabelece o manual de boas práticas sobre barragens de rejeitos de mineração do 

Conselho Internacional de Minas e Metais (ICMM, em inglês), do qual a Vale faz parte: "Os 

resultados das auditorias independentes e dos programas de segurança devem ser submetidos 

ao CEO (Chief Executive Officer) e ao quadro de diretores da empresa para que possam 

realizar adequada fiscalização. O processo de segurança deve ser rigoroso e não deve ser 

filtrado pelos setores operacionais e funcionais da organização". 

Corroborando o manual, Gerd Poppinga informou à CPI do Senado, quando 

perguntado se teria deixado de repassar algum relatório ou documento relacionado à 

Barragem I ao Presidente da Vale, que "eu nunca deixei de passar nada ao Sr. Fábio 

Schvartsman sobre este assunto". 

Como visto, informou ainda que a nova governança da empresa, montada após o 

desastre de Mariana, foi estruturada para que as informações chegassem à Diretoria Executiva 

de forma regular. 

Oportuno então trazer um trecho do depoimento do Presidente da empresa. Ele deixa 

claro que a todo tempo podia ter agido para mudar o rumo das coisas. 

O SR. FÁBIO SCHVARTSMAN — Senadora, enquanto eu estava na empresa — lembrando 

que há 30 dias eu não mais lá estou —, eu havia tomado a decisão, logo que a Agência 

Nacional de Mineração mudou o fator de avaliação de barragens não drenadas criando um 

fator de 1.3, de verificar se existia alguma estrutura da Vale que, numa subsequente auditoria, 

passaria por alguma dificuldade de obter laudo de estabilidade. Naquele momento, foi 

identificado um conjunto, que, se não me falha a memória, era de sete estruturas que, 

provavelmente, na simulação que a Vale fez, não atingiriam o fator de 1.3 definido pela 

Agência Nacional de Mineração. Naquele mesmo instante, quando essa informação me 

chegou, eu determinei que se procedesse ao aumento do nível de segurança dessas 

barragens, independentemente do fato de nós continuarmos com laudos de estabilidade em 

todas elas. Então, foi naquele momento que soaram as sirenes e que houve a desocupação de 

diversas estruturas, com dezenas de pessoas que acabaram sendo tiradas da potencial zona 

de risco. [grifos nossos] 
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O exposto até aqui denuncia um defeito organizacional de coordenação de incentivos 

e ações que não valoriza prevenção, opera fora da margem de risco aceitável, e não parece 

incluir em seu plano ético a proteção de vidas e do meio ambiente. 

O crime não pode ser separado desse ciclo vicioso organizacional, principalmente se 

levarmos em conta que uma tragédia semelhante já ocorrera, poucos anos antes. 

Nesse sentido, são todos coautores numa cadeia causal normativa de imperícia, 

imprudência e negligência. 

O que a empresa e seus funcionários poderiam, deveriam e não fizeram, dada a situação 

de risco inaceitável e uma tragédia semelhante como antecedente: 

a) instalação dos piezômetros multiníveis; 

b) construção da berma de reforço; 

c) construção dos poços de rebaixamento; 

d) remineração dos rejeitos; 

e) evitação dos gatilhos (detonações, tráfego de caminhões, etc.); 

f) medição dos piezômetros com mais frequência; 

g) idas a campo e leitura manual na ausência de leitura automatizada; 

h) não desativação em massa de piezômetros para automação; 

i) consideração da leitura do radar interferométrico; 

j) consideração do período chuvoso com índice pluviométrico acima da média histórica; 

k) acionamento do plano de emergência (PAEBM) e evacuação; 

1) 	investimento em sistema eficaz de sirenes; 

m) retirada da estrutura administrativa da empresa do local; 

n) adoção de uma curva de tolerância ao risco; 

o) prevenção contra conflito de interesses. 



• Configuração do tipo penal 

Os elementos probatórios colhidos pela CPI do Senado apontam para crime omissivo 

impróprio (art. 13, § 2°, c do CP). Tal imputação diz respeito a crimes em que é preciso que 

o agente (pessoa física) possua o dever de agir para evitar o resultado. A posição de garantidor 

se encontra diluída na estrutura organizacional da empresa (corno visto no item 5). "Qualquer 

gestor e qualquer funcionário", conforme a diretoria da empresa, poderia ter dado início ao 

plano de emergência, e todos eles dispunham de informação para interromper o curso causal 

que levava à tragédia. 

Como já decidiu o STF, "A causalidade, nos crimes comissivos por omissão, não é 

fática, mas jurídica, consistente em não haver atuado o omitente, como devia e podia, 

para impedir o resultado" (apud STJ, AgRg na MC 22.689/MG 2014/0111036-2). 

O dever de garantia nos crimes omissivos impróprios surge com a identificação objetiva 

e precisa da situação de risco concreto ao bem jurídico protegido. Os dados são abundantes e 

objetivos, como visto neste Relatório, localizados no contexto pós-Mariana, com a indicação 

dos momentos em que as providências deveriam ter sido adotadas para impedir o resultado 

(mortes e dano ambiental em razão do rompimento da barragem). 

Todos os elementos estão presentes para a caracterização da comissão por omissão 

imprópria. Havia informação disponível, conforme todo o exposto: 

a) da situação de risco inaceitável; 

b) da previsão do resultado decorrente da omissão (inclusive com previsão do número de 

mortes e custo da indenização); 

c) do nexo normativo de evitação do resultado (recomendações feitas pela empresa 

auditora e não executadas; alertas da literatura científica; não acionamento do plano de 

emergência pelos funcionários da empresa). 
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Há o resultado material (dano social e ambiental) e a posição de garantidor dos termos 

do art. 13, § 2°, do CP. 



131 

A teoria penal contemporânea oferece elementos para a caracterização do dolo. 

A doutrina brasileira trabalha com uma bipartição do dolo: o dolo direto (quando o 

agente quer o resultado) e o dolo eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo) —

art. 18, I do CP. O primeiro trata de propósito, aquilo que o agente efetivamente quer obter. 

O segundo mira efeitos colaterais que o agente sabe serem certos ou possíveis. Há três teorias 

básicas usadas pela doutrina: a da vontade (para a qual haveria dolo somente quando o agente 

quisesse o resultado); a da representação (para a qual a consciência da possibilidade do 

resultado e o prosseguimento na conduta fundamentaria o dolo); e a do consentimento ou 

anuência, que, segundo o entendimento dominante, foi a adotada pelo CP brasileiro, para a 

qual há dolo quando o agente anui, aceita, consente com o resultado. 

São teorias volitivas, para as quais importa um posicionamento pessoal do agente, uma 

tomada de posição, uma decisão. Não se contentam com o simples conhecimento da 

possibilidade do resultado. As teorias cognitivas, por outro lado, são aquelas que 

fundamentam o dolo num dado cognitivo qualquer: no conhecimento da possibilidade de 

ocorrência do resultado; ou no conhecimento de que a ocorrência do resultado não é 

meramente possível, mas provável; no conhecimento de um perigo intenso etc. 

As primeiras (volitivas) valorizam o agente. As segundas (cognitivas), a situação. A 

teoria do consentimento, adotada pelo CP brasileiro, usa o "querer o resultado" tanto em 

sentido psicológico (desejar, almejar, aceitar, aprovar, consentir) quanto em sentido 

normativo ("querer" no sentido de não poder isentar-se de responsabilidade — aqui o agente 

perde competência para alegar que não queria). Apesar da doutrina e jurisprudência brasileiras 

ainda adotarem esse dualismo, a tendência na teoria penal, principalmente com a influência 

alemã, é considerar o dolo em sentido normativo-atributivo, e não psicológico-descritivo. 

Aqui dolo passa a ser imputação em face do dever ser (norma), e não um dado natural, um 

processo psicológico. 

Na teoria clássica do delito, a imputação do resultado danoso a alguém derivava de duas 

razões distintas: no dolo, na vontade dirigida ao resultado; na culpa, na violação do dever de 

cuidado. Atualmente o dolo pode ser visto como nada mais do que um caso especial de culpa. 

O desvalor da ação numa sociedade de riscos pressupõe, tanto nos delitos dolosos quanto nos 
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culposos, a criação de um risco não permitido, ou seja, a violação do dever de cuidado. A 

imputação do resultado à culpa ou ao dolo pressupõe, no mínimo, que o risco não permitido 

tenha-se realizado no curso causal que levou ao resultado (seja uma causalidade natural —

ação — ou normativa — omissão). Quando há dolo, então? 

O dolo está na cognição. No grau de conhecimento do risco não permitido. Imputar dolo 

eventual significa que o direito obriga o agente a internalizar o custo da externalidade (efeito 

colateral) inaceitável e conhecida. Para tanto, torna-se necessário encontrar um substituto da 

vontade: o conhecimento da probabilidade da ocorrência do resultado. Isso significa 

reconhecer, em outras palavras, que a instância competente para decidir a respeito do 

significado jurídico do perigo não é o agente, mas sim o direito. 

Isso posto, propomos, neste Relatório, o uso da teoria da probabilidade (na versão 

moderna que vem sendo discutida pela doutrina alemã — Ingeborg Puppe, A distinção entre 

dolo e culpa, 2004). 

Seu ponto de partida teórico hoje vem ganhando força na doutrina penal alemã: a 

distinção entre dolo e culpa se faz ao largo de um contínuo; dolo é conhecimento, e não 

vontade; perde sentido a bipartição ou tripartição (no caso alemão) do conceito de dolo; cabe 

ao direito, e não ao autor, decidir a respeito da relevância do conhecimento do perigo. 

Conforme essa teoria, a distinção entre dolo, como a forma mais grave da culpabilidade, e 

culpa (em especial a culpa consciente), como a forma mais leve da culpabilidade, só pode ser 

feita por meio do grau de perigo para o bem jurídico a que o agente deu causa. A imputação 

a título de dolo torna-se então legítima quando o comportamento do autor para evitar o 

resultado tenha sido tão fraco que sequer a alta probabilidade do resultado pôde afirmar-se 

para retirá-lo da inércia ou desviá-lo de seu projeto de ação. É um forte indicador do 

desrespeito à integridade alheia. 

Repensar o dolo para crimes cometidos por meio de empresas é fundamental numa 

sociedade de riscos. Empresas são estruturas que alinham incentivos e interesses de 

pluralidade de pessoas e facilitam o acesso a recursos sociais. 

As pessoas comuns em geral não têm condições de controlar as variáveis que 

influenciam a probabilidade de um dano ocorrer e a quantidade desse dano. O quanto de dano, 
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a depender do caso, muitas vezes está relacionado a idade, renda, saúde, tecnologia etc. As 

pessoas não têm incentivos para investirem em medidas protetivas quando a potencial 

responsabilidade é incerta ou a probabilidade de ocorrência do dano é indeterminada (quando 

o PL na citada Fórmula de Hand é desconhecido). Mesmo quando o dano é previsível, não há 

investimento em prevenção se é visto como improvável. Decidir correr o risco para evitar 

pagar muito em prevenção é também uma decisão racional. Mas o mesmo não podemos falar 

de empresas! 

A estrutura de empresa e a necessidade de domínio da área de atuação facilita e demanda 

o cálculo do risco. A empresa acessa a literatura científica sobre a sua área de atuação e conta 

com especialistas (PIESEM, por exemplo) e paga seguro (o mercado de seguro é uma das 

melhores formas de se obter informação sobre o valor esperado de acidentes antes de eles 

acontecerem, o que oferece subsídio para medidas de prevenção). 

A Vale criou uma situação de risco não permitido, cujo cálculo estava à disposição, cuja 

intensidade era conhecida, expôs vidas e o meio ambiente a perigo inaceitável, e não tomou 

medidas eficazes para evitar o resultado, podendo fazê-lo. Aos olhos do direito, legitima-se a 

imputação do dolo. 

Restou demonstrado que os elementos corroboram o homicídio e crimes ambientais por 

omissão dolosa. Os crimes de inundação ou desmoronamento (previstos nos arts. 254 e 256 

do CP) são dadas as circunstâncias concretas, crimes-meio. Aplicamos aqui o princípio da 

consunção. Há relação de consunção quando um fato definido como crime atua como fase de 

preparação ou de execução ou de exaurimento de outro crime mais grave, ficando, portanto, 

absorvido por este. A inundação ou desmoronamento é uma etapa da execução, condição para 

as mortes e o dano ambiental decorrentes. 

A pena para o homicídio doloso é de reclusão, de seis a vinte anos (art. 121 do CP). A 

pena para a inundação dolosa é de reclusão, de três a seis anos (art. 254 do CP). A pena para 

desmoronamento doloso é de reclusão, de um a quatro anos (art. 256 do CP). São crimes 

menos graves em relação ao homicídio. O esgotamento do desvalor está nas mortes e no dano 

ambiental, daí a absorção. 
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A definição do crime deve se dar pelas consequências da ação, onde reside o seu 

desvalor social. O Estado, com a lei penal, quer gerar dissuasão e prevenção, e, no caso, seu 

interesse maior é a tutela da vida e do meio ambiente. O fim último da pedagogia penal no 

caso sob exame não é gerar incentivos para impedir futuras inundações ou desmoronamentos, 

mas impedir futuras mortes e danos ambientais graves. 

A gravidade das condutas varia. Depende da posição ocupada na empresa, poder de 

decisão, grau de autonomia e proximidade com os eventos ocorridos. O juiz deve definir o 

montante de pena e multa no caso concreto para cada um levando em conta essas 

circunstâncias. 

Em face do exposto, esta CPI, dados os limites da investigação parlamentar e os 

elementos probatórios colhidos espera efetiva atuação dos órgãos competentes no sentido de 

concretizar a severa punição dos responsáveis. 

3. GOVERNO DE MINAS GERAIS - LEI 23.291/2019 — MAR DE LAMA NUNCA 

MAIS 

O evento ocorrido em 25 de janeiro do corrente ano serviu para que o projeto de Lei 

3.676/16, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais, fosse votado, aprovado pela 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais com unanimidade e sancionado na íntegra pelo 

governador Romeu Zema, em um mês após o desastre. 

A nova lei, n° 23.291/2019 28, institui a política estadual de segurança de barragens, a 

ser implementada de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de Barragens — 

PNSB, estabelecida pela Lei Federal n° 12.334, de 20.09.2010, e com as Políticas Nacional e 

Estadual de Meio Ambiente e de Proteção e Defesa Civil. 

O texto contempla os principais pontos do projeto de iniciativa popular capitaneado 

pelo Ministério Público de Minas Gerais e apresentado à assembleia, em julho de 2016, com 

cerca de 60 mil assinaturas. 

28 
	

Anexo 
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O cerne do Mar de Lama Nunca Mais está na proibição da construção ou alteamento 

de barragens em locais onde forem identificadas populações residindo nas zonas de 

autossalvamento. Há ainda a determinação de descomissionamento e descaracterização de 

barragens a montantes existentes no estado. Como essa operação também representa um fator 

de risco, ela deverá seguir padrões técnicos avaliados por órgãos competentes. 

O texto prevê também uma caução ambiental, que obriga o empreendedor a garantir 

os custos da desativação das barragens e dos possíveis danos socioambientais e 

socioeconômicos que um desastre envolvendo tais estruturas possa ocasionar. Outro ponto 

importante se refere ao licenciamento das barragens, que deve ser dividido em três fases, 

Licença Prévia, de Instalação e de Operação. Em cada uma delas, são feitas exigências 

específicas, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

Todas as novas barragens, independentemente do potencial poluidor, estão agora 

submetidas a nova lei. 

A metodologia de disposição de rejeito em barragens a montante já era proibida, desde 

2016, para novos empreendimentos em Minas. A proibição foi determinada pelo Decreto 

Estadual 46.993/2016, que instituiu também a Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança 

de Barragem. Em 2019, a Lei Estadual n° 23.291/2019 inovou, determinando a 

descaracterização das existentes, no prazo de 3 anos, entre outros pontos, a seguir: 

a — Aprovação dos planos de ação emergencial por órgãos de defesa civil 

competentes. Antes da lei, os planos eram apenas entregues nas Defesas Civis 

municipais e na Agência Nacional de Mineração. 

b — Previsão de seguro caução, o que não existia. A caução tem como objetivo 

garantir a recuperação socioambiental para o caso de sinistro e para a desativação 

da barragem. 

c — Previsão de que a multa seja multiplicada em até mil vezes, em caso de 

rompimento da estrutura, e também dividida com os municípios afetados. 

d — Demonstração inequívoca de que o empreendimento está optando da 

melhor tecnologia disponível. Esse item da Lei já estava sendo aplicado pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) no 
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intuito de discutir tecnologias alternativas à barragem, incluindo a reutilização e o 

reuso do rejeito, processos de tratamento do minério a seco e processos de retirada 

de água dos rejeitos. 

Momento em que este relatório estava sendo finalizado, dia 13/08, Minas deu um passo 

importante e concreto rumo à extinção das 43 barragens a montante ainda existentes em seu 

território. Na data em questão teve início o trabalho técnico do Comitê que estabelecerá as 

Diretrizes para Descaracterização de Barragens a Montante do Estado. 

O encontro do grupo ocorreu em reunião realizada no Prédio Tiradentes, na Cidade 

Administrativa, com a supervisão do secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira, e a coordenação técnica do presidente da 

Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Renato Brandão. 

A composição do Comitê foi estabelecida pela Resolução Conjunta 

SEMAD/FEAM/IEF/IGAM n° 2.827, publicada em 25 de julho de 2019. Os 19 membros, que 

têm formações técnicas diversificadas, terão o prazo de 120 dias para conclusão de seus 

trabalhos. O grupo estabelecerá as diretrizes, premissas e termos de referência para a 

descaracterização de barragens que utilizam ou tenham utilizado o método de alteamento a 

montante em Minas. 

O comitê foi criado após a sansão, pelo governador Romeu Zema, da lei n° 

23.291/2019. O texto determina a descaracterização de todas as 43 barragens que têm o 

mesmo método construtivo das estruturas que se romperam em Mariana (2015) e em 

Brumadinho (2019). Todas as empresas responsáveis pelas 43 estruturas já apresentaram 

cronograma de descaracterização junto à Feam. "A proposta de construção conjunta das 

diretrizes vai trazer um aumento da segurança com relação aos projetos de descaracterização, 

que são, por natureza, complexos", afirmou Renato Brandão.29  

O grupo de trabalho conta com representantes da Feam, que tem a coordenação do 

grupo, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 

29 	 Disponível em: http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3907-comite-de-diretrizes-tecnicas-para- 

descaracterizacao-de-barragens-a-montante-inicia-trabalhos  
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do Instituto Estadual de Florestas (IEF), do Instituto Mineiro de gestão das Águas (Igam), da 

Agência Nacional de Mineração (ANM), dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, e de 

especialistas com reconhecida experiência na área, como pesquisadores, engenheiros e 

consultores. 

Enxergamos a atuação do Estado de Minas Gerais com bons olhos, vez que ainda que 

necessária duas tragédias para que os avanços ocorressem, agora vislumbramos uma luz no 

fim do túnel. 

Ademais, as extinções das barragens a montante no Estado impactam diretamente a 

segurança dos abastecimentos hídricos das nossas cidades, vez que são estas que implicam 

riscos aos nossos rios e afluentes, fontes de captação hídrica. 

Contudo, vislumbramos ainda que Minas necessita da garantia de uma legislação de 

um seguro a fim de que as empresas assegurem todas as etapas de 

descomissionamento/descaracterização das barragens dos seus empreendimentos e 

fechamento da mina, encaminhamento que está explanado no capítulo 9 do presente relatório. 

4. DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

Desde o início dos trabalhos desta comissão, na condição de relator, solicitei o apoio da 

Divisão de Consultoria Legislativa da Casa além do acompanhamento da Procuradoria. Desta 

forma, vários foram os estudos técnicos realizados e enviados à esta comissão afim de 

colaborar com a elaboração deste relatório final. 

Os estudos abarcaram os questionamentos feitos e suas respostas (ET 018/2019), as visitas 

técnicas realizadas (ET 016/2019), as oitivas dos especialistas (ET 017/2019) e autoridades 

(ET 019/2019), além de pareceres da Procuradoria da Casa sobre as ações judiciais em curso 

atinentes à segurança hídrica da capital através dos Ofícios PROLEG n° 124/2019 e 149/2019, 

e do parecer PROLEG n° 118/2019, vinculado ao Requerimento de Comissão n° 894/2019 

sobre a legalidade da destinação da TFRM — Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização 

das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários. 



4.1. Dos Questionamentos 

Conforme mencionado, a Comissão Parlamentar de Inquérito enviou um total de 40 

requerimentos de pedidos de informações até a data de 06/08/2019. Os questionamentos 

foram direcionados a diversos órgãos: COPASA, ANM, SEMAD, Defesa Civil, Governo de 

Minas Gerais, Vale S.A, ANA — Agência Nacional de Águas, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, e ao IGAM, sendo que dentre os 40, 31 foram respondidos e que dos 9 restantes, 

alguns ainda estariam dentro do prazo regimental para resposta. Todos os requerimentos aqui 

apontados estão de forma completa no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

I. Agência Nacional de Águas — ANA 

• Requerimento n° 389/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamento: 

a. Pedido de informação sobre as barragens de rejeitos de mineração existentes  

na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba conforme quesitos detalhados.: A 

ANA informa que a solicitação feita pela Câmara Municipal não se refere a 

barragens de uso múltiplo em rio federal, mas sim barragens de mineração. 

Nesse caso, a atuação da ANA não é como órgão fiscalizador, mas sim como 

gestora do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

- SNISB. Cabe à ANA, portanto, encaminhar as informações que disponha 

na condição de coordenação do SNISB. Foi enviada, em anexo, planilha 

contendo as barragens solicitadas, bem como o mapa com a distribuição 

dessas estruturas na Bacia do Rio Paraopeba. 
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II. Agência Nacional de Mineração — ANM 

• Requerimento n° 175/2019 

o Resposta insatisfatória. 

o Questionamentos: 

a. Acerca da lista de todas as barragens cuja mancha de inundação afete,  

direta ou indiretamente, cursos d'água que compõem as bacias que 

abastecem o município de Belo Horizonte, o órgão afirma não dispor de 

tais informações. Relata-se, na resposta, que os mapas de inundação das 

barragens de mineração ficam nas unidades pertencentes aos 

empreendedores. 

b. Em relação à classificação das barragens listadas, especificamente com 

relação à categoria de risco e ao dano potencial associado, não houve 

resposta. 

• Requerimento n° 181/2019 

o A resposta foi parcialmente satisfatória. 

o Questionamentos: 

a. Definição atualizada das Barragens de Mineração que se encontram na 

área de influência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas: foi enviada 

uma tabela contendo a classificação das barragens de mineração 

brasileiras, bem como a relação de barragens que não obtiveram a 

declaração de condição de estabilidade. No entanto, não houve 

detalhamento acerca das barragens que se encontram na área de 

influência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

b. Procedimentos de fiscalização das barragens que se encontram na área 

de influência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas: Ocorreu o envio 

do Manual de Fiscalização das Barragens de Mineração, o qual apresenta 
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a regulamentação pertinente. Segundo o documento, a ANM é a entidade 

responsável pela fiscalização das barragens de mineração. 

• Requerimento n° 390/2019 

o Resposta insatisfatória. 

o Pedido de informação sobre as barragens de rejeito de mineração existentes na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba, com detalhamento das seguintes informações: 

a. Quais são as barragens de rejeitos de mineração existentes na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba? É solicitado detalhamento dos dados 

cadastrais. 

b. Dessas barragens, quais delas estão na área hidrográfica de influência 

das Represas de Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores, cujos  

mananciais poderiam ser atingidos em caso de rompimento?  

c. Fornecer mapa ilustrativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba com 

a identificação dos municípios, da hidrografia e dos pontos de  

localização dessas barragens, destacando-se aquelas que oferecem maior 

risco às represas conforme o quesito b. 

o Segundo resposta veiculada pela ANM, os requisitos não fazem parte do rol de 

assuntos atinentes ao sistema SIGBM, e que a entidade não possui tais informações. 

A ANM recomenda que tais requisitos sejam solicitados ao órgão ambiental. 

• Requerimento n° 791/2019 

o Ainda não houve resposta. Requerimento protocolado em plenário em 09/07/2019. 

o Pedido de informação para reiterar os questionamentos veiculados em 

requerimentos anteriores e não respondidos satisfatoriamente a esta CPI, bem como 

acrescentar novos questionamentos relacionados às barragens de rejeitos localizadas 

na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, 

bem como às atividades de fiscalização exercidas pelo órgão em questão. 
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III. Gabinete do Governador do Estado de Minas Gerais 

• Requerimento n° 285/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamento: 

a. O objetivo do pedido consistia na obtenção de informações quanto às 

medidas que estão sendo tomadas para viabilizar as obras para novos 

pontos de captação, visando evitar o colapso hídrico na cidade de Belo 

Horizonte e da RMBH.: Foi compartilhado o requerimento judicial 

dirigido à 6° Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte, 

no qual o Estado de Minas Gerais demandou a concessão de tutela de 

urgência para que a empresa Vale execute, imediatamente, nove 

intervenções em sistemas de abastecimento, bem como outras medidas 

necessárias para evitar transtornos ao fornecimento hídrico da Região. 

Foram também enviadas notas técnicas da Copasa e do Igam que 

subsidiaram tecnicamente o referido requerimento. Medidas ensejadas 

pelo referido requerimento judicial: 

1. Sistema Paraopeba: 

Início, de imediato, ao projeto de captação direta no Rio Paraopeba, 

em trecho não afetado pelo rompimento da Mina Córrego do Feijão, 

a cerca de 12 (doze) quilômetros acima da captação da Copasa (até a 

ETA Rio Manso), considerando um projeto de nova captação e de 

linha adutora com capacidade de vazão para 5.000 lis e concluindo 

as ações de projeto e de finalização de execução das obras até março 

de 2020. 

2. Brumadinho (Parque da Cachoeira): 

Prospectar, perfurar e equipar poços profundos totalizando a vazão 

necessária de 5,01/s, no prazo de 90 dias. 

3. Paraopeba e Caetanópolis: 
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- Fornecer 3 conjuntos motobomba para adequação de poços 

tubulares existentes; 

- Reativar 6 poços tubulares profundos, incluindo as instalações 

elétricas; 

- Prospectar, perfurar e equipar poços tubulares profundos para 

sistema de redundância local, de 50 lis, tendo em vista a redução 

sazonal da vazão. 

4. Captação no Ribeirão Macaúbas para nova captação no Rio 

Paraopeba: 

Requer que a Vale apresente cronograma específico para o 

desenvolvimento dessa alternativa, constando, necessariamente, as 

ações: atualização dos estudos de viabilidade, desenvolvimento de 

projeto executivo, licenciamento ambiental e implantação de obras, 

com os seguintes prazos mínimos: atualização dos estudos: 60 dias; 

início das obras: janeiro de 2020. 

5. Sistema Rio das Velhas: 

Requer que a Vale providencie a instalação de comportas 

ensecadeiras para proteção da Estação Elevatória de Água Bruta, na 

captação Bela Fama, distrito de Honório Bicalho, bem como no 

entorno das subestações existentes, no prazo de 60 dias. 

6. Alternativa para abastecimento de Nova Lima, Sabará e Raposos 

—Captação no Ribeirão da Prata, com adução para a ETA Rio 

das Velhas: 

Requer que a Vale: 

- providencie a contratação de estudo hidrológico, com 

desenvolvimento de projeto para a captação e adução de água, no 

prazo de 90 dias; 
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- apresente a concepção geral da solução proposta à Copasa para 

aprovação, antes do detalhamento do projeto executivo; 

- conclua a obra até dezembro de 2019. 

7. Flexibilização da operação interligação de sistemas — adutora de 

transferência SBP — SRV: 

Requer que a Vale seja obrigada a construir uma adutora de 

transferência com aproximadamente 24 km de extensão, que 

conectará o reservatório Morro Vermelho (R-10) ao reservatório Céu 

Azul (R-13), obedecendo ao seguinte cronograma: elaboração de 

projeto básico: 120 dias; desenvolvimento de projeto executivo, 

licenciamento ambiental e implantação de obras: 12 meses. 

8. Sistema Paraopeba — ampliação da capacidade de produção 

para 9m3/s: 

Requer que a Vale apresente cronograma específico para o 

desenvolvimento dessa alternativa, constando necessariamente as 

seguintes ações: elaboração de projeto básico: 240 dias; 

desenvolvimento de projeto executivo, licenciamento ambiental e 

implantação de obras: dezembro de 2020. 

9. Desassoreamento da Barragem de Rio de Pedras e utilização 

para abastecimento da RMBH: 

Requer que a Vale providencie a reavaliação do estudo de viabilidade 

do desassoreamento da barragem de Rio das Pedras, elaborado pela 

CEMIG, até junho de 2019. 

IV. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 

• Requerimento n° 179/2019 

o Houve resposta satisfatória. 

o Questionamentos: 
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a. Qual o cronograma atualizado da fiscalização das barragens de 

mineração em Minas Gerais?  O Programa de Gestão de Barragens da 

FEAM elabora anualmente um cronograma de fiscalizações onde 

define requisitos prioritários para vistoria. Desde o início do 

programa, têm sido objeto de fiscalização principalmente as 

estruturas com maior potencial de dano ambiental (estruturas classe 

III), estruturas com estabilidade não garantida ou não concluída, 

demanda de órgãos externos, entre outras prioridades. A Semad 

ressalta que a competência para fiscalização da segurança das 

barragens de mineração é da ANM. 

b. Qual o último registro na Semad da classificação de risco de cada 

uma dessas barragens?  A Feam não classifica as barragens por 

categoria de risco conforme a Lei 12.334/2010. Os critérios para 

classificação das barragens usados no BDA são estabelecidos pelas 

Deliberações Normativas COPAM n° 62/2002 e 87/2005. 

c. Qual é o número de fiscais que atuam in loco na fiscalização das  

barragens?  A Feam possui três técnicos atuando in loco na 

fiscalização das barragens de rejeitos de mineração. No entanto, foi 

articulada ação conjunta com a equipe de fiscalização da Semad, 

lotada nas Suprams e na Sufis, para fiscalização nas barragens classe 

III. A Gerência de Resíduos Industriais e da Mineração (Gerim) 

também realiza a fiscalização das barragens de resíduos industriais, 

além dos reservatórios de água presentes nos empreendimentos 

industriais e de mineração no Estado de Minas Gerais. 

• Requerimento n° 183/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamentos: 
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a. Definição atualizada das barragens de mineração que se encontram 

na área de influência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas: foi 

enviada uma tabela contendo a classificação das barragens que se 

encontram na referida Bacia. 

b. Como ocorre a fiscalização das barragens que se encontram na área 

de influência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas: Acerca da 

atuação do referido órgão na fiscalização de barragens de mineração, 

a Semad informa que o Programa de Gestão de Barragens da Feam 

realiza a fiscalização das barragens no âmbito de sua atribuição, 

orientando-se pelas diretrizes estabelecidas nas Deliberações 

Normativas do COPAM n° 62/2002 e 87/2005. O cronograma de 

fiscalização é elaborado anualmente e visa priorizar o atendimento a 

estruturas que não vêm apresentando as declarações de condição de 

estabilidade na periodicidade correta, estruturas com alto potencial 

de dano ambiental, estruturas que não apresentaram condição de 

"estabilidade garantida", ou que o "auditor não pode concluir devido 

à falta de dados e/ou documentos técnicos", denúncias recebidas pela 

Feam, solicitação de descaracterização de estruturas, novas barragens 

inseridas no BDA, atendimento às demandas presentes em Ações 

Civis do Ministério Público Federal — MPF, entre outras. A Semad 

informa que a fiscalização das barragens de mineração cabe à ANM. 

• Requerimento 223/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Objetivo: obter informações acerca das outorgas de água no distrito de Bela Fama:  

a. No Distrito de Bela Fama, o Sistema Integrado Rio das Velhas é 

composto por apenas uma outorga de captação, que é realizada pela 

Copasa, em decorrência da Portaria 2203/2013. Segundo a Portaria, 
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a vazão autorizada é de 8.771,0 lis. A finalidade é abastecimento 

público, com o tempo de captação de 24 horas/dia e 12 meses/ano e 

volumes máximos mensais de 23.492.246,4 m 3  nos meses de janeiro, 

março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, 21.976.617,6 m 3  no 

mês de fevereiro, 22.734.432 m 3  nos meses de abril, junho, setembro 

e novembro. Prazo: 35 (trinta e cinco) anos, a contar do dia 

17/10/2013, com possibilidade de renovação, na forma regulamentar. 

b. A Copasa, no ano de 2017, tinha a previsão de captar volume total de 

215.076.108 m3  de água em Bela Fama, com uma vazão média 

instantânea de 6,7 m 3/s. 

c. Para atender todas as captações a montante e também a captação da 

Copasa, em Bela Fama, conforme o autorizado na portaria de outorga 

é necessário uma vazão instantânea de 9,86 m 3/s. 

d. Foi encaminhada a listagem das portarias de outorgas de captação 

superficial válidas a montante da captação da Copasa em Bela Fama. 

• Requerimento n° 421/2019 (Também direcionado à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente) 

o Resposta parcialmente satisfatória 

o Questionamentos realizados: 

a. Há pedidos de licenciamento de retorno ou expansão das atividades da 

Mina do Corumi (Empabra) e Mina Águas Claras (Vale S/A), no Bairro 

Taquaril, em Belo Horizonte?  

b. Há indícios ou elementos que indiquem exploração de atividades na Mina 

do Corumi (Empabra) e Mina Águas Claras (Vale S/A), no Bairro 

Taquaril, em Belo Horizonte, sem licença ou em desacordo com 

eventuais licenças?  

c. Qual a distância entre as atividades de mineração da Mina do Corumi 

(Empabra) e da Mina Águas Claras (Vale S/A) e a adutora da Copasa 
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responsável pela distribuição da água captada pelo sistema Bela Fama? 

Quais os riscos que a referida atividade apresenta à captação?  

Resposta: A mina do Corumi (EMPABRA) localiza-se no bairro Taquaril. 

Consta na SUPRAM CENTRAL METROPOLITANA, pedido de Licença 

de Operação Corretiva formalizado pela EMPABRA - Mineração Pau 

Branco Ltda., por meio do processo administrativo (PA) COPAM N. 2 

28047/2014/001/2015 para as atividades: lavra subterrânea sem tratamento 

ou com tratamento a seco com produção bruta de 1.500.000 ton/ ano; estradas 

para transporte de minério/estéril extensão 10 km; obras de infraestrutura 

(pátios de resíduos e produtos e oficinas) área útil 20 hectares; pilhas de 

rejeito/ estéril área útil 5 hectares; unidade de tratamento de minerais com 

produção de 1.500.000 ton/ano; postos revendedores, postos de 

abastecimento instalações de capacidade total de armazenagem 45 m 3 ; 

sistemas retalistas e postos flutuantes. 

• Requerimento n° 422/2019 (Direcionado especificamente ao Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas - Igam, e, também, encaminhado à Agência Nacional de 

Águas — ANA) 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamento: 

a. Solicitação da listagem das outorga de direito de uso de recursos hídricos 

nas bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, os respectivos volumes de 

captação de água outorgados, discriminando as respectivas atividades e 

finalidades das outorgas.  

o Resposta da ANA: Os referidos rios são de dominialidade estadual, sendo, 

portanto, do Igam a competência para emitir tais outorgas de recursos hídricos. 

o Resposta do Igam: Foram enviadas as informações, no formato tabela Excel, 

acerca das outorgas concedidas nas Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, 
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com os respectivos dados de vazão e finalidades, destacando as captações que 

estão a montante da captação realizada pela Copasa, em Bela Fama. A tabela 

está vinculada ao requerimento, no endereço eletrônico da Câmara Municipal de 

Belo Horizonte. 

• Requerimento n° 423/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Solicita cópia do Termo de Convênio de Cooperação Técnica, firmado em 

novembro de 2017, com o objetivo de elaborar estudos, projetos e execução de 

ações para adequação das barragens de rejeito do empreendimento Mundo 

Mineração Ltd. O referido termo foi encaminhado e, nele, constam as obrigações 

dos órgãos e entidades participantes, bem como plano de trabalho e cronograma 

correspondente. 

• Requerimento de Comissão n° 431/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Pedido de informação sobre os planos para garantir a segurança hídrica de Belo 

Horizonte, considerando os informes da Feam acerca das barragens acima da 

captação de Bela Fama, em Nova Lima/MG. 

o Cabe à Companhia de Saneamento de Minas Gerais apresentar as informações 

sobre o planejamento para garantia da segurança para abastecimento público de 

Belo Horizonte. 

o Ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), mediante o instrumento de 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, cabe avaliar a disponibilidade 

hídrica dos mananciais utilizados para abastecimento público. 

• Requerimento n° 750/2019 (Direcionado à Fundação Estadual do Meio 

Ambiente - Feam) 
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o Ainda não houve resposta. Requerimento protocolado em plenário em 

02/07/2019. 

o Pedido de informação sobre as barragens de rejeito de mineração existentes na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.  

• Requerimento n° 751/2019 (Direcionado à Feam) 

o Ainda não houve resposta. Requerimento protocolado em plenário em 

02/07/2019. 

o Pedido de informação sobre as barragens de rejeito de mineração existentes na 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

• Requerimento n° 787/2019 

o Ainda não houve resposta. Requerimento protocolado em plenário em 

09/07/2019. 

o Pedido de informações para que a Semad encaminhe relação dos autos de 

infração aplicados à Vale S/A, em relação à Mina Córrego do Feijão, em 

Brumadinho/MG, e demais barragens de rejeitos situadas na Bacia do Alto 

Velhas, encaminhando os documentos pertinentes.  

• Requerimento de Comissão n° 790/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Pedido de informação sobre o valor total arrecadado pela Taxa de Controle, 

Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 

Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) desde a sua instituição (Lei n°  

19.976 de 27 de dezembro de 2011), bem como a maneira como tem sido feita 

a aplicação dos seus recursos, sabendo-se que tal arrecadação é destinada a esta 

secretaria, ao Igam, à Feam e ao IEF.  
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o Desde o ano de 2015, em média, 24% dos recursos arrecadados com a TFRM 

são destinados à Semad, sendo esses utilizados para o custeio da folha de pessoal 

desse órgão. Com  o advento da Lei Estadual n° 22.796, de 28 de dezembro de 

2017, restou previsto que os recursos arrecadados com a TFRM seriam 

destinados à Semad, ao IEF, à Feam e ao Igam. 

o Nos anos de 2018 e 2019, os recursos permaneceram alocados entre a Secretaria 

de Estado da Fazenda (SEF) e a Semad, continuando a destinação à Semad em 

torno dos 24%. No ano de 2018, foi destinado à SEF o importe de 40,2% e no 

ano de 2019, 30,2%, não estando o restante dos créditos orçamentários sendo 

orçados. 

o A alocação dos recursos orçamentários da TFRM é realizada pela Secretaria de 

Planejamento e Gestão/Seplag, e diante do desequilíbrio fiscal e do cenário 

econômico de calamidade financeira enfrentado pelo Estado de Minas Gerais a 

destinação integral dos recursos provenientes da TFRM não está sendo realizada 

integralmente aos órgãos ambientais. Foi enviada, em anexo, tabela acerca dos 

dados mencionados. 

V. Defesa Civil de Minas Gerais 

• Requerimento n° 180/2019 

o Resposta insatisfatória. 

o Solicitação da cópia do Plano de Segurança de Barragem de todas as barragens 

cuja mancha de inundação possa afetar, direta ou indiretamente, as bacias dos 

cursos d'água que compõem o sistema de abastecimento de Belo Horizonte. 

a. Houve apenas o envio de informações referentes ao Plano Ambiental 

de Fechamento da Mina do Jacaré, sendo que os projetos 

relacionados estão em fase de análise pela Semad. Ressalta-se que 

houve o envio de e-mail, pelo órgão estadual, para as empresas 

responsáveis pelos empreendimentos de mineração, solicitando 
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informações sobre as barragens correspondentes, no entanto, não 

houve retorno. 

• Requerimento n° 393/2019 

o Não houve resposta. 

o O requerimento foi arquivado em decorrência da extinção do prazo de resposta 

pelo órgão. 

o Os questionamentos não foram contemplados pelas respostas veiculadas nos 

demais requerimentos. 

o Solicita o Plano de Ação Emergencial (PAEMB) de barragens que podem afetar 

a bacia do rio das Velhas e do rio Paraopeba, no caso de rompimento. 

VI. Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa 

• Requerimento n° 126/2019 

o Não houve resposta ao requerimento. 

o O requerimento foi arquivado em decorrência da extinção do prazo de resposta pelo 

órgão. 

o Os questionamentos realizados foram abrangidos nas respostas dos demais 

requerimentos direcionados à entidade. 

o Pedido de informação sobre o impacto gerado pelo rompimento da barragem de 

rejeitos da Vale, em Brumadinho, sobre o abastecimento de água da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e, especialmente, do Município de Belo 

Horizonte. Os questionamentos abrangiam:  

a. o percentual e áreas da RMBH e do município de Belo horizonte 

abastecidos pela captação no Rio Paraopeba;  

b. se a captação está realmente paralisada;  

c. como ocorrerá compensação da água não captada no rio em voga e 

durabilidade dessa solução;  
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• Requerimento n° 176/2019 

o Não houve resposta. 

o O requerimento foi arquivado em decorrência da extinção do prazo de resposta pelo 

órgão. 

o Os questionamentos foram parcialmente abrangidos pelos demais requerimentos. 

o Pedido de informação sobre: 

a. a periodicidade e pontos de coleta para análise de amostras da água captada 

para o abastecimento da capital;  

b. os critérios utilizados pela Copasa para avaliação da qualidade da água; a 

classificação atual da água retirada do Rio das Velhas;  

c. se já foi detectada contaminação da água por material ou rejeito proveniente 

de atividade de mineração.  

o Não foram respondidos: pontos de coleta no rio das Velhas para análise da qualidade 

da água, classificação da água do referido rio e quanto à detecção de contaminação 

da água por material ou rejeito proveniente da atividade de mineração nesse mesmo 

rio. 

• Requerimento n° 177/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamentos realizados: 

a. Periodicidade da análise de amostra de água captada para o 

abastecimento da capital: Segue as exigências estabelecidas na resolução 

do COPAM 01- 08 e do anexo XX da portaria de consolidação n° 05 do 

MS (2017), respectivamente. 

b. Pontos de coleta para verificação da qualidade da água 

captada/proveniente do rio Paraopeba para abastecimento de Belo  

152 
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Horizonte: Há um ponto de coleta no Rio Paraopeba, na captação do 

sistema Rio Manso. Coordenadas: - 20,13473021; - 44,21437197. 

c. Classificação atual da água retirada/proveniente do Rio Paraopeba:  

classe 2. 

d. Detecção de contaminação da água por material ou rejeito proveniente 

de atividade de mineração: Foi detectada a presença de metais pesados 

no rio Paraopeba antes e após o rompimento da barragem. 

• Requerimento n° 178/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamentos em relação à estrutura da área de mineração e de disposição dos 

rejeitos do tratamento de minérios operadas pela empresa Mundo Mineração Ltda, 

considerando o Convênio de Cooperação Técnica estabelecido pelo estado de Minas 

Gerais:  

a. Vistorias realizadas nesse sistema: as vistorias são convocadas pela 

Subsecretaria de Fiscalização Ambiental — Sufis, vinculada à Semad. A 

última vistoria foi realizada em 01/02/2019, contando com a participação 

da Copasa (à época do requerimento). 

b. Condições da manta que impede a infiltração da água contaminada para 

o lençol freático e para o solo: A Copasa afirma não dispor de tais 

informações. Segundo os apontamentos da TERRATEK, em decorrência 

do projeto executivo, está prevista a implantação de uma nova manta 

sobre a antiga. 

c. Última avaliação da qualidade da água no entorno do sistema, tendo em 

vista a possibilidade de a contaminação alcançar os pontos de captação 

de água para abastecimento da capital: A Copasa realiza a análise da 

água do córrego Vilela, a montante de sua confluência com o rio das 

Velhas, e do rio das Velhas em pontos imediatamente a montante e a 

jusante da confluência daquele tributário, como forma de avaliar as 
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condições de segurança referentes à captação com fins de abastecimento 

público no rio das Velhas. Última coleta à época: 11/01/2019. Nessa 

data, no ponto de coleta do córrego Vilela, o parâmetro cianeto estava 

em desconformidade com a regulamentação pertinente, mas não houve 

alteração no Rio das Velhas. 

• Requerimento n° 182/2019 

o Resposta parcialmente satisfatória. 

o Os questionamentos referem-se ao Sistema Rio das Velhas e ao Sistema Paraopeba.  

Abaixo são relatados os aspectos relevantes: 

a. A captação no Rio Paraopeba foi paralisada em 25/01/2019. 

b. Em relação à capacidade de produção do Sistema Paraopeba antes da 

interrupção da captação no Rio Paraopeba, não foi obtida resposta. 

Houve o relato de que o Sistema tem capacidade de produção de 9.900 

1/s, desse total, 5.800L/s produzidos pelo Sistema Rio Manso, 2.700L/s 

pelo Sistema Serra Azul e 1.400L/s pelo Sistema Várzea das Flores. 

c. A água que deixou de ser captada do Rio Paraopeba está sendo captada 

nas barragens dos Sistemas Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores. 

Durante o período em que a captação no rio Paraopeba esteve em 

operação, foi possível acumular aproximadamente 217 milhões de 

metros cúbicos de água nos reservatórios do Sistema Paraopeba, reserva 

esta que está sendo utilizada para o abastecimento da RMBH. 

d. A vazão média do Sistema Paraopeba destinada ao abastecimento de 

Belo Horizonte no último ano foi de 1.997,96L/s. 

e. O sistema Paraopeba é responsável pelo abastecimento de 47% da 

RMBH e 28,17% de Belo Horizonte. 

f. Pela especificidade do sistema integrado é possível alterar o 

abastecimento, passando algumas áreas abastecidas pelo Sistema Rio das 

Velhas para o Sistema Paraopeba. 
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g. Em relação ao impacto financeiro: O principal custo fixo inerente à 

paralisação dessa captação é da demanda contratada de energia elétrica. 

A paralisação desta captação causa impactos empresariais, tendo em 

vista a insegurança operacional gerada em função da utilização 

necessária da reserva estratégica dos reservatórios que compõe o Sistema 

Paraopeba. 

h. A captação no Rio Paraopeba foi inaugurada em dezembro de 2015 com 

a finalidade de manutenção da vazão de produção necessária no Sistema 

Rio Manso, nos períodos de estiagem. Esta captação desde a entrada em 

operação permitiu que fossem acumulados, nas barragens do sistema 

Paraopeba, aproximadamente 217 milhões de metros cúbicos de água, 

fazendo com que estes reservatórios atingissem níveis não registrados 

desde 2013, no início da crise hídrica. Ficar sem o uso dessa fonte de 

captação é colocar novamente metade da população da RMBH 

dependente exclusivamente do volume armazenado nos três 

reservatórios, situação existente até 2014 e que levou ao risco real de 

racionamento em 2015 se a Copasa não viabilizasse a captação direta no 

rio Paraopeba. 

• Requerimento n° 284/2019 

o Não houve resposta. 

o O requerimento foi arquivado em decorrência da extinção do prazo de resposta pelo 

órgão. 

o Considera-se que o conteúdo está abrangido por questionamentos veiculados em 

demais requerimentos. 

o O objetivo do pedido consistia na obtenção de informação quanto às medidas que 

estão sendo tomadas para viabilizar as obras para novos pontos de captação visando 

evitar o colapso hídrico na cidade de Belo Horizonte e na RMBH.  
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• Requerimento 387/2019 (Oficio) 

o Resposta satisfatória. 

o Trata-se de oficio que solicita o registro das comunicações realizadas entre a Copasa 

e a empresa Vale. 

o Foi enviada cópia das correspondências trocadas pela Copasa com a empresa Vale, 

entregues ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à Advocacia Geral do 

Estado, bem como as correspondências que estão anexadas ao processo judicial que 

tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

o Anexos enviados: 

a. Anexo I: Ata de reunião realizada em 25/03/2019, de 09 a 11 horas, na 

sala do Conselho da Copasa. Assunto: Plano de ações para garantia do 

abastecimento público de água da RMBH. Pauta: alternativas para o 

Sistema Paraopeba, alternativas para o Sistema Rio das Velhas, outros 

assuntos pertinentes aos riscos das barragens da Vale. 

b. Anexo II: Contém o projeto conceitual e detalhado de captação e adução 

de água no Rio Paraopeba, elaborado pela Vale. Também apresenta 

relatórios elaborados pela Copasa, na Divisão de Qualidade e Controle 

Laboratorial, segundo a Portaria do MS n°5, anexo XX. Além disso, 

contém os estudos hidrológicos preliminares para análise da viabilidade 

de captação nos corpos hídricos no Ribeirão da Prata, Córrego Cortesia e 

Rio Paraopeba à montante. 

c. Anexo III: Contempla oficio enviado ao Ministério Público de Minas 

Gerais, com a documentação referente à construção de obra de captação 

de água a montante no Rio Paraopeba, em Brumadinho. Contém, também 

ata de reunião realizada no núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais 

do Ministério Público de Minas Gerais, a qual contou com representante 

do Ministério Público, da Copasa, do Igam, da Advocacia Geral do 

Estado, da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da AECOM do Brasil. 

A reunião teve como objetivo discutir o planejamento para o 
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abastecimento hídrico de Belo Horizonte e da RMBH. Além disso, o 

anexo apresenta estudos elaborados pela Vale já abrangidos nos demais 

anexos. 

d. Anexo IV: Contém o projeto de ações propostas pela Vale em relação às 

solicitações feitas pela Copasa para garantia do abastecimento público de 

água da RMBH. Também apresenta estudos hidrotécnicos para suporte 

às ações de contingência na captação de Bela Fama no rio das Velhas. 

Além disso, contém estudos sobre o monitoramento complementar de 

qualidade da água e sedimentos no Rio das Velhas. Apresenta o plano de 

monitoramento de qualidade de água e sedimentos no alto rio das Velhas. 

Ainda, contempla o painel de acompanhamento semanal das ações a 

serem executadas no Sistema Rio das Velhas e Paraopeba. 

e. Anexo V: Contém detalhamento dos estudos realizados pela Vale 

segundo as demandas evidenciadas pela Copasa. 

f. Anexo VI: Contém apresentação, no formato de slides, realizada pela 

Copasa, acerca do Sistema Integrado de Abastecimento da RMBH. 

g. Anexo VII: Contém apresentação no formato de slides, realizada pela 

Vale, acerca dos estudos das intervenções programadas para garantia do 

abastecimento público de água da RMBH. 

h. Anexo VIII: Contém apresentação no formato de slides sobre estudos 

realizados pela empresa Tetra Tech sobre as intervenções para garantia 

do abastecimento hídrico da RMBH. 

i. Anexo IX: Contém apresentação no formato de slides sobre estudos 

realizados pela empresa Tetra Tech sobre as intervenções para garantia 

do abastecimento hídrico da RMBH. 

j. Anexo X: Contém apresentação no formato de slides sobre estudos 

realizados pela empresa Tetra Tech sobre as intervenções para garantia 

do abastecimento hídrico da RMBH. 
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k. Anexo XI: Contém apresentação, no formato de slides, sobre estudos 

realizados pela empresa Potamos sobre as obras a serem realizadas na 

captação em Bela Fama. 

1. Anexo XII: Contém o termo de audiência realizada na 6° Vara de 

Fazenda Pública e Autarquias, em Belo Horizonte, acerca dos processos: 

- Processo de natureza de tutela antecipada cujo autor é o Estado de Minas 

Gerais e a ré é a Vale S/A. 

- Processo de natureza de ação civil pública cujo autor é o Estado de 

Minas Gerais e a ré a Vale S/A. 

- Processo de natureza de dano ambiental cujo autor é o Ministério 

Público de Minas Gerais e a ré é a Vale S/A. 

• Requerimento n°392/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamentos realizados: 

a. Quanto ao plano de racionamento e contingenciamento em caso de falta 

de água decorrente de rompimento de outras barragens que possam 

comprometer a captação para abastecimento de Belo Horizonte, tanto  

nos sistemas Velhas quanto Paraopeba: O abastecimento de água da 

RMBH é realizado pelo Sistema Integrado, que é composto pelos 

Sistemas das Bacias do Paraopeba e do Rio das Velhas. Este sistema 

possui pontos de integração que permitem a realização da transferência 

de água da área de influência de um sistema de produção para outro, em 

caso de evento que impossibilite a captação ou tratamento de água. Desta 

forma, em virtude da unidade de produção afetada e da magnitude do 

evento, serão acionadas medidas particularizadas e específicas para 

manutenção do abastecimento da região afetada. 

b. Quanto aos bairros abastecidos pelos sistemas supracitados, a Copasa 

fornece a adequada listagem. 
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c. Caso a captação de água do Rio Paraopeba não seja retomada, quais  

bairros ficarão sem abastecimento? Caso ocorra a necessidade de 

racionamento e/ou rodízio, os bairros afetados serão os atualmente 

abastecidos pelo Sistema Paraopeba, já fornecidos no item anterior. 

d. Em caso de falta de água para captação decorrente de rompimento de  

outras barragens que possam comprometer o abastecimento de Belo  

Horizonte, quais bairros serão afetados e de que forma, tanto em caso de  

afetação dos sistemas Velhas quanto Paraopeba? Para ambos os sistemas 

produtores (Rio das Velhas e Paraopeba) os bairros afetados serão os 

mesmos descritos no item "b" deste documento. Entretanto, como a 

produção do Sistema Paraopeba é composta pela captação em três 

represas distintas (Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores), caso 

alguma seja afetada pelo rompimento de barragem de rejeito, haverá a 

redução da produção de água e, consequentemente, o abastecimento 

rotativo/racionado e/ou de rodízio. Já no caso do Sistema Rio das Velhas, 

em caso de paralisação da captação em Bela fama, somente não seriam 

afetados os bairros da parte alta da zona sul de Belo Horizonte, atendidos 

pelos Sistemas Produtores Cercadinho e Morro Redondo. 

e. Qual o impacto da paralisação da captação de água do Rio Paraopeba em 

relação ao abastecimento hídrico de Belo Horizonte?  A captação no Rio 

Paraopeba foi inaugurada em dezembro de 2015, com a finalidade de 

manutenção da vazão de produção necessária no Sistema Rio Manso, 

nos períodos de estiagem. Caso o volume de chuva seja o mesmo da 

média histórica observada na região, os reservatórios podem começar a 

ter baixos volumes de água acumulados em meados da estiagem de 2020, 

gerando, consequentemente a possibilidade de racionamento ou rodízio 

na área de influência deste sistema. 

f. Há previsões quanto à possibilidade de retorno da captação em tal bacia? 

A Copasa não realiza previsões sobre a possibilidade de retorno da 
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captação paralisada no rio Paraopeba, uma vez que esta ação não está 

sob sua governança. 

g. De que forma está sendo feita a captação suplementar em razão da 

paralisação?  Após o rompimento da barragem de rejeitos e a paralisação 

da captação no rio Paraopeba, o abastecimento das áreas de influência 

desse sistema passou a ser realizado pelas barragens do Rio Manso, Serra 

Azul e Várzea das Flores. 

h. Há previsão de até quando a forma de captação suplementar tem 

condições de garantir o abastecimento hídrico de belo Horizonte? Com 

base em que dados e metodologia é estipulada tal previsão? Caso o 

volume de chuvas seja o mesmo da média histórica observada na região, 

os reservatórios podem começar a ter baixos volumes de água 

acumulados em meados da estiagem de 2020. Essa previsão foi realizada 

através de simulações baseadas nos dados históricos de recargas 

ocorridas nos reservatórios que compõe o sistema Paraopeba e por meio 

da observação da flutuação ocorrida em anos anteriores à entrada em 

operação da captação direta no rio Paraopeba. 

i. Quais as ações emergenciais, preventivas e compensatórias indicadas à 

Vale S.A. para garantia do abastecimento hídrico de Belo Horizonte, em  

decorrência do rompimento da barragem de Córrego do Feijão em  

Brumadinho e seus respectivos custos e prazos?  

Medidas emergenciais: 

- Nova Captação no Rio Paraopeba 5m3  /s: 

Execução de nova instalação de captação de água à montante da atual, 

no rio Paraopeba, em trecho não impactado pelo rompimento da 

barragem da Mina do Feijão. As obras deverão estar concluídas até 

março/2020. 

- Município de Brumadinho — Bairro Parque da Cachoeira: 
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- Prospectar, perfurar e equipar poços profundos totalizando a vazão 

necessária de 5,0 l/seg, no prazo de 90 dias. 

- O prazo para execução das ações foi estimado em 120 dias. 

- Municípios de Paraopeba e Caetanópolis: 

- Aquisição de 03 (três) conjuntos moto bomba para adequação de poços 

tubulares existentes. 

- Reativação de 06 (seis) poços tubulares profundos, incluindo as 

instalações elétricas. 

- Prospectar, perfurar e equipar poços tubulares profundos para sistema 

de redundância local, de 50 l/seg, tendo em vista a redução sazonal da 

vazão. 

- O prazo para execução das ações foi estimado em 120 dias. 

Medidas Preventivas para Garantia da Segurança Hídrica da 

RMBH: 

- Captação no Ribeirão Macaúbas para a nova captação no Rio 

Paraopeba: Essa alternativa prevê a implantação de uma captação de 

2.500 l/seg, na foz do ribeirão Macaúbas, que enviará água para a 

captação a ser construída a montante do trecho do Rio Paraopeba 

impactado pelo rompimento da barragem de rejeito da Vale, por meio de 

21 km de adutora até a ETA Rio Manso. As obras deverão ser iniciadas 

até o início de 2020. 

- Sistema Rio das Velhas: Instalação de comportas ensecadeiras para 

proteção da Elevatória de Água Bruta, na captação Bela Fama, distrito 

de Honório Bicalho bem como no entorno das subestações existentes. 

Prazo de conclusão da obra para julho de 2019. 

- Alternativa para Abastecimento de Nova Lima, Sabará e Raposos 

— Captação no Ribeirão da Prata com adução para ETA Rio das 

Velhas: Essa alternativa prevê a instalação de uma captação a fio d'água 



162 

de aproximadamente 600 l/seg no Ribeirão da Prata no município de 

Raposos. A obra deverá ser iniciada ainda em 2019. 

- Flexibilização da Operação Interligação Sistemas - Adutora de 

transferência (Sistema Bacia do Rio Paraopeba e Sistema Rio das 

Velhas - SBP-SRV). Criação de uma adutora de transferência com 

aproximadamente 24 km de extensão, que conectará o reservatório 

Morro Vermelho ao reservatório Céu Azul. As obras deverão ser 

iniciadas até meados de 2020. 

- Ampliação da capacidade de produção do Sistema Paraopeba para 

9m3/s: O sistema produtor Rio Manso deverá ampliado para a produção 

de 9 m3/s, e necessitará da ampliação da capacidade de bombeamento de 

duas elevatórias, além de três trechos da adutora existente. 

Concomitantemente a isso, será necessária a ampliação da ETA Serra 

Azul. Nesse cenário, será necessária a implantação da adutora de 

transferência SBP-SRV, anteriormente descrita. 

- Desassoreamento da Barragem de Rio de Pedras e Utilização para 

Abastecimento da RMBH.Essa alternativa prevê o desassoreamento da 

Barragem de Rio de Pedras da CEMIG, garantindo um volume de 20 

milhões de metros cúbicos de água, com a construção de uma linha 

adutora até a ETA Rio das Velhas, reduzindo o risco de 

desabastecimento dos municípios atualmente atendidos por esse sistema. 

O prazo para reavaliação do estudo de viabilidade do desassoreamento 

da barragem de Rio das Pedras elaborado pela CEMIG é junho de 2019. 

• Requerimento de Comissão n° 424/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Pedido de informação sobre as atribuições da Copasa decorrentes do Termo de 

Convênio de Cooperação Técnica, firmado em novembro de 2017, com o 



163 

objetivo de elaborar estudos, projetos e execução de ações para adequação das  

barragens de rejeito do empreendimento Mundo Mineração Ltda.  

o Atribuições da COPASA decorrentes do convênio firmado: 

- Realizar o monitoramento periódico dos piezômetros existentes das 

barragens e manutenção do sistema de drenagem construído entre as 

barragens. 

- Quando da execução da obra: executar as obras indicadas no projeto 

executivo contratado pela SETOP para recuperação estrutural e preservação 

do meio ambiente. 

- O processo e metodologia de adequação das barragens foram definidos 

pela empresa projetista Terratek Tecnologia Ltda., e encontram-se anexos 

ao processo de licitação da obra. 

- A água resultante da adequação das barragens será tratada por meio de 

floculação e decantação. Para o tratamento será utilizada a Estação de 

Tratamento de Água (ETA portátil). A água tratada será lançada do corpo 

hídrico do córrego Vilela, afluente do rio das Velhas. 

- De acordo com estudos realizados pela empresa Terratek Tecnologia Ltda., 

nas análises de estabilidade preliminares, tanto a Barragem II quanto a 

Barragem I de disposição de rejeitos possuem taludes estáveis. 

- As medidas voltadas para a preservação das condições ambientais da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas e para a manutenção da captação de Bela 

Fama, em função do risco imposto pelas barragens da empresa Mundo 

Mineração Ltda., são descritas no projeto elaborado pela empresa Terratek 

Tecnologia Ltda. 

- Os projetos e demais arquivos relacionados à obra, podem ser obtidos nos 

anexos do processo licitatório n° 1120190019, na página de licitações, no 

site 	da 	COPASA. 	Segue 	o 	endereço 	eletrônico: 

http://www2.copasa.com.br:8888/#/pesquisaDetalhes/0264033800071EE9   

8ACIEACE51241CF6  
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- O cronograma de execução da obra pode ser consultado na resposta 

vinculada ao requerimento. 

• Requerimento n° 429/2019 

o Resposta satisfatória 

o Questionamento: 

a. Pedido de informação sobre a existência de estudos sobre a viabilidade da 

captação a fio d'água no Ribeirão da Prata (Gandarela): Dentre as 

possibilidades de fontes de produção de água disponíveis no entorno da 

RMBH está o Ribeirão da Prata, cuja viabilidade de exploração, bem como 

a capacidade de produção de água se encontra em estudo pela Vale, em 

conjunto com a equipe técnica da Copasa, sendo que, até o presente 

momento, não há estudos conclusivos. 

• Requerimento n° 430/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamento: 

a. Pedido de informação sobre os planos da Copasa para garantir a segurança 

hídrica de Belo Horizonte, considerando os informes da Feam acerca das  

barragens acima da captação de Bela Fama, em Nova Lima/MG: Já se 

encontra em desenvolvimento, pela Vale S.A, com acompanhamento da 

Copasa, o projeto para a instalação de comportas ensecadeiras para proteção 

da Elevatória de Água Bruta, bem como das subestações existentes no 

entorno desta captação. 

• Requerimento n° 569/2019 

o O requerimento solicita que seja incluída, nos autos técnicos, a documentação 

fornecida pela Copasa, via comunicação externa. Assunto: Medidas para garantia 
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do abastecimento após rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão da Vale 

S.A — Comitê Gestor Pró Brumadinho. 

o Aspectos relevantes: 

a. Sistema Paraopeba – demanda prioritária: execução de nova 

instalação de captação de água à montante da atual, no rio Paraopeba, em 

trecho não impactado pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão. 

A Copasa solicita que a VALE inicie, de imediato, o detalhamento do 

projeto de captação direta no rio Paraopeba com capacidade de vazão para 

5.000 I/seg e linha adutora de aproximadamente 12 quilômetros de 

extensão até a ETA Rio Manso. As obras deverão estar concluídas até 

março de 2020. 

b. Também são previstas ações específicas para o município de Brumadinho 

— Bairro Parque da Cachoeira – e para os municípios de Paraopeba e 

Caetanópolis. 

c. Medidas Preventivas para Garantia da Segurança Hídrica da 

RMBH: 

- Captação Ribeirão Macaúbas para a captação nova no Ria 

Paraopeba: Essa alternativa prevê a implantação de uma captação de 

2.500 I/seg na foz do ribeirão Macaúbas, que enviará água para a captação 

a ser construída a montante do trecho do Rio Paraopeba impactado pelo 

rompimento da barragem de rejeitos da Vale, através de 21 km de adutora 

que fará deste ponto até ETA Rio Manso. Este aproveitamento além de 

ser utilizado como medida mitigadora dos impactos gerados pelo 

rompimento da barragem da mina do Córrego Feijão, pela 

complementação da vazão captada na nova captação no rio Paraopeba, 

também poderá ser utilizado em paralelo com a captação existente, 

atualmente paralisada, para ampliação do aporte atual de água no Sistema 

Rio Manso. A fase de atualização dos estudos deverá ser iniciada em até 

60 dias e as obras deverão ser iniciadas até o inicio de 2020. 
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- Sistema Rio das Velhas: implementação de várias medidas, dentre as 

quais se destaca como prioritária, mas não exclusiva, a instalação de 

comportas ensecadeiras para proteção da Elevatória de Água Bruta, na 

captação Bela Fama, distrito de Honório Bicalho bem como no entorno 

das subestações existentes. Para essa medida, a Copasa informou prazo 

de 60 dias na correspondência enviada à VALE em 11 de março e essa 

empresa informou que precisaria de um prazo de 6 meses. A Copasa 

insiste que essa ação deve ser realizada em até 60 dias, especialmente 

após a reclassificação das barragens em nível de alerta 3, na Bacia do Rio 

das Velhas. 

- Alternativa para Abastecimento de Nova Lima, Sabará e Raposos: 

Captação no Ribeirão da Prata com adução para ETA Rio das Velhas. 

- Flexibilização da Operação Interligação Sistemas - Adutora de 

transferência SBP –SRV: A Vale deverá apresentar cronograma 

especifico para o desenvolvimento dessa alternativa, constando 

necessariamente: elaboração de projeto básico, desenvolvimento de 

projeto executivo, licenciamento ambiental e implantação de obras. 

Sendo que a fase de elaboração de projeto básico deverá ser concluída em 

até 120 dias e as obras deverão ser iniciadas até meados de 2020. 

- Sistema Paraopeba — Ampliação da Capacidade de Produção para 

9m3/s: a fase de elaboração de projeto básico deverá ser concluída em até 

4 dias e as obras deverão ser iniciadas até o final de 2020. 

- Desassoreamento da Barragem de Rio de Pedras e Utilização para 

Abastecimento da RMBH: Essa alternativa prevê o desassoreamento da 

Barragem de Rio de Pedras da Cemig, garantindo um volume de 20 

milhões de metros cúbicos de água, com a construção de uma linha 

adutora até a ETA Rio das Velhas, reduzindo o risco de desabastecimento 

dos municípios atualmente atendidos por este sistema. Prazo para 
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reavaliação do estudo de viabilidade do desassoreamento da barragem de 

Rio das Pedras elaborado pela CEMIG é junho de 2019. 

d. Contém o termo de audiência realizada na 6° Vara de Fazenda Pública e 

Autarquias, em Belo Horizonte, acerca dos processos: 

- Processo de natureza de tutela antecipada cujo autor é o Estado de Minas 

Gerais e a ré é a Vale S/A. 

- Processo de natureza de ação civil pública cujo autor é o Estado de 

Minas Gerais e a ré a Vale S/A. 

- Processo de natureza de dano ambiental cujo autor é o Ministério 

Público de Minas Gerais e a ré é a Vale S/A. 

VII. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

• Requerimento n° 294/2019 (Oficio) 

o Esse oficio estava arquivado por decurso do prazo administrativo, no entanto, 

houve envio de documentação, que será contemplada nesse estudo. 

o Oficio para que a CPI seja recebida Chefe do Poder Executivo Municipal 

juntamente com o Gabinete de Crise, a fim de que sejam discutidas as medidas que 

estão sendo tomadas pelo Município para viabilizar, com urgência, obras e outras 

providências para novos pontos de captação visando evitar o colapso hídrico na 

cidade de Belo Horizonte e da grande BH, tendo em vista a interrupção da captação  

de água do Rio Paraopeba desde o dia 25 de janeiro do corrente ano, quando a 

barragem de Córrego do Feijão, da Vale, se rompeu em Brumadinho.  

o Foi enviada ata de reunião realizada no dia 17 de abril de 2019, na sede da Copasa. 

O objetivo da reunião era discutir as medidas de contingência a serem adotadas 

com relação a eventuais riscos ao abastecimento de água de Belo Horizonte, tendo 

em vista a interrupção da operação da captação de água no rio Paraopeba desde o 

dia 25 de janeiro 2019, em função do rompimento da barragem de rejeitos da Mina 

do Córrego do Feijão em Brumadinho. 
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o Pontos relevantes da reunião: 

a. O município de Belo Horizonte tomou a iniciativa de estabelecer 

interlocução com a Copasa, para conhecimento das providências que a 

concessionária tem adotado para garantia do abastecimento de água da 

RMBH. 

b. A Copasa esclareceu que não há risco iminente de colapso hídrico para o 

município de Belo Horizonte em virtude dos reservatórios das represas 

do Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores. 

c. Foi demonstrado, pela concessionária, os valores dos níveis de 

reservatório que ensejaram a captação de água no Rio Paraopeba em 2015 

Segundo a Copasa, há estimativa de 18 a 24 meses de capacidade de 

abastecimento regular da RMBH sem a captação direta no rio Paraopeba. 

d. A Copasa criou uma estrutura interna e instituiu pessoa de referência para 

demandas do assunto em questão. 

e. A Copasa informou que, em março de 2019, enviou à Vale, proposta para 

que a mineradora implante uma nova captação do rio Paraopeba, a 

montante da barragem de rejeitos da mina Cónego do Feijão, trecho não 

afetado pelo rompimento, com adução das águas (12 km) para a ETA Rio 

Manso. O custo previsto para as obras é de R$ 350.000.000,00 (trezentos 

e cinquenta milhões reais), com prazo de execução estimado em 12 

meses. 

f. Ficou acordado que o município deverá ser informado pela Copasa 

quanto à evolução das negociações com a Vale. 

o Documentação proveniente da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil —

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura: Consiste na exposição de 

medidas de caráter preventivo e possíveis respostas a ocorrência de eventual crise 

hídrica, sob a ótica de Defesa Civil. Sendo que, a gestão de riscos e desastres de 

escassez hídrica, sugere ações coordenadas que visem a: 
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a. Redução de ameaça: gestão da oferta, pela implementação de medidas 

preventivas e de segurança de mananciais, aumento de garantias e da 

robustez no fornecimento. 

b. Redução de exposição: gestão de demanda de água, através de medidas que 

visem à utilização racional dos recursos hídricos disponíveis. 

c. Redução de vulnerabilidade: redundância de sistemas de fornecimentos 

alternativos, adaptação e otimização do consumo racional. 

d. O órgão mostra a necessidade de trabalhar na oferta e na demanda. Trabalhar 

na oferta significa ampliar e diversificar as fontes de abastecimento, com 

novos mananciais, reuso da água, aproveitamento de água de chuva. 

Trabalhar na demanda significa incentivar o consumo racional e não 

perdulário da água e controlar as elevadas perdas de água nos sistemas de 

abastecimento de água. A média nacional de perdas é de aproximadamente 

40%. 

o A Defesa Civil também evidencia que, em curtíssimo prazo, no caso de eventual 

colapso hídrico, ações imediatas devem ser tomadas nas seguintes frentes: 

a. Estratégias para comunicação (envolvem estratégias de informação à 

população; sobretarifação ou multa no caso de alto consumo; programas de 

incentivo à redução do consumo). 

b. Estratégias para gestão da demanda e conservação de água : 

- Instalação do Gabinete de Crise, previsto no Plano de Contingências de 

BH, com participação da COPASA e empresa VALE, para atendimentos 

estratégicos e demandas emergenciais; 

- Gestão do indicador de consumo de água na PBH, através do GEUSA 

(Grupo Executivo para Uso Sustentável da Água / Decreto 15.887/15); 

- Elaboração de Plano de Setorização do consumo de água; 

- Efetivar a redução de perdas físicas e controles de pressão e vazão; 

- Estabelecer rotina de manutenções preventivas nas redes; 
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- Eliminação de desperdício através da adequação de processos, definindo 

procedimentos específicos para cada tipo de utilização; 

- Adequação de componentes e equipamentos hidráulicos; 

- Instalação de equipamentos economizadores de água; 

- Aproveitamento das águas das chuvas, minas e outras; 

- Redução na pressão de equipamentos hidráulicos nos imóveis privados; 

- Medição individualizada e avaliação da redução de consumo; 

Reutilização de águas no uso doméstico, público e industrial. 

c. Reavaliação da segurança da oferta de abastecimento de água. 

- Implementação urgente de medidas recuperativas de mananciais; 

- Busca de fontes alternativas de água, que possam mitigar os efeitos da 

escassez hídrica; 

- Redução do tempo médio de reparo de vazamentos em adutoras e redes de 

distribuição de água; 

- Ampliação da setorização das redes de distribuição; 

- Instalação de válvulas redutoras de pressão; 

- Adequação da capacidade de reserva dos sistemas de águas; 

- Redução do volume de perdas na distribuição de água. 

VIII. Vale S.A 

• Requerimento n° 292/2019 

o Resposta satisfatória. 

o Questionamento: 

a. Obter lista de todas as barragens cuja eventual mancha de inundação possa 

afetar as bacias, córregos e rios que abastecem o município de Belo 

Horizonte: A empresa enviou planilha de barragens que podem afetar 

diretamente o abastecimento de Belo destinada ao abastecimento do 

município de Belo Horizonte, bem como a turbidez da água. As planilhas 

podem ser consultadas na resposta desse requerimento. Abaixo, segue 



171 

compilado de barragens da Vale S.A que podem atingir diretamente o 

abastecimento de Belo Horizonte. 

Estrutura Mina Sub-bacia 

B6 Mar Azul Rio das Velhas 

B7 Mar Azul Rio das Velhas 

1 Córrego do Feijão Rio Paraopeba 

IV Córrego do Feijão Rio Paraopeba 

IV-A Córrego do feijão Rio Paraopeba 

Capão da Serra Tamanduá Rio das Velhas 

Cianita 1 Galinheiro Rio das Velhas 

B Capitão do Mato Rio das Velhas 

Forquilha I Fábrica Rio das Velhas 

Forquilha 11 Fábrica Rio das Velhas 

Forquilha 111 Fábrica Rio das Velhas 

Forquilha IV Fábrica Rio das Velhas 

Galego Córrego do Meio Rio das Velhas 

5 Mutuca Rio das Velhas 

7B Águas Claras Rio das Velhas 

8B Águas Claras Rio das Velhas 

B3/B4 Mar Azul Rio das Velhas 

Capim Branco Jangada Rio Paraopeba 

Capitão do Mato Capitão do Mato Rio das Velhas 

Maravilhas II Pico Rio das Velhas 

Menezes II Córrego do Feijão Rio Paraopeba 

Peneirinha Capitão do Mato Rio das Velhas 

5 Águas Claras Rio das Velhas 

Taquaras Mar Azul Rio das Velhas 

Vargem Grande DS Abóboras Rio das Velhas 

Vargem Grande Abóboras Rio das Velhas 

VI Córrego do Feijão Rio Paraopeba 

II Abóboras Rio das Velhas 

111 Abóboras Rio das Velhas 

Fernandinho Abóboras Rio das Velhas 

Menezes I Córrego do Feijão Rio Paraopeba 

VII Córrego do Feijão Rio Paraopeba 

Maravilhas III Pico Rio das Velhas 

• Requerimento n° 696/2019: 
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o Ainda não houve resposta, o requerimento foi protocolado em plenário em 

11/06/2019. 

o Questionamentos com base na visita técnica realizada em 28/05/2019 na Mina 

de Fábrica — Ouro Preto-MG. Especificamente sobre a medição da vazão de 

drenagem das barragens da Mina de Fábrica que foram interditadas pela 

Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais (SRT-MG).  

Por fim, na última reunião deliberativa desta CPI, 22a Reunião realizada em 12-08-2019 

foi aprovado o Requerimento de Comissão n°  961/2019, o qual procedeu a juntada de 

importantes documentações aos autos da comissão. 

FINALIDADE: Juntada dos seguintes documentos: 

1 - Carta aberta à Federação das indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG - e ao 

Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAN -, enviada pelo Gabinete de Crise -

Sociedade Civil, entre outros signatários, por meio do oficio 003/2019, de 07/06/2019, 

contendo requisições relativas às atividades minerárias no Estado; 

2 - Carta aberta aos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, apresentada 

no "Encontro das câmaras municipais e prefeituras pela segurança hídrica", realizada no 

dia 25/07/2019, nesta Casa; 

3 - Termo de compromisso firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais e a Vale S/A. com  a interveniência da AECOM do Brasil Ltda., do Estado de 

Minas Gerais, da Copasa/MG e do Ministério Público Federal, vinculado aos processos 

nele mencionados, assinado em 08/07/2019. 

4.2 	Das oitivas dos especialistas 

o Oitiva: 19/03/2019 - Convidada: Sra. Maria Teresa Corujo representante do 

Movimento pelas Serras e Águas de Minas. 
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Finalidade: ouvir a convidada sobre como os processos de licenciamento e concessão de 

outorgas não consideram de forma sistêmica as suas implicações para o abastecimento de 

água do Município de Belo Horizonte. 

Material disponibilizado/título: "Processos de Licenciamento e Concessão de Outorgas -

Maria Teresa Corujo - CPI Barragens - Oitiva - 19-03-19.pptx" 

Principais informações: 

• As águas que abastecem BH são provenientes das bacias do Rio das Velhas e do Rio 

Paraopeba, onde concorrem muitos direitos e interesses minerários; 

• A concessão dos licenciamentos e das outorgas, na prática, funciona como um cartório, ou 

seja, se o empreendedor entrega a lista de documentos exigidos, entende-se que ele tenha 

cumprido a lei, sem analisar a viabilidade social e ambiental; 

• Aproximadamente 64 % do município de Belo Horizonte é abastecido por água proveniente 

de uma captação da COPASA; 

• A segurança hídrica de BH está ameaçada e entrará imediatamente em colapso se ocorrer o 

rompimento de barragem que tenha seus rejeitos levados por algum manancial de água que 

deságue no Rio das Velhas. Decisões urgentes são necessárias para que isso não ocorra; 

• Apresentação de slides contendo mapas, fotos, gráficos, reportagens/notícias, dados 

estatísticos, pareceres e outros, referentes às atividades minerarias na região de BH e 

adjacências, a saber: 

1. Percentual de dependência de alguns municípios da RMBH do Sistema Integrado Rio das 

Velhas; 

2. Alerta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em relação à expansão imobiliária 

e à mineração, colocando em risco o abastecimento de água da Grande BH; 

3. Publicação do jornal O Tempo do dia 20/10/14, informando que a "Copasa apela para a Lagoa 

dos Ingleses para abastecer BH"; 

4. Mapa dos aquíferos da RMBH, indicando as cangas (antes das minerações), as unidades 

hidrogeológicas, as barragens semiconsistidas (mineração), as barragens pretendidas e as 

áreas impactadas por mineração de ferro; 
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5. Reportagem na qual o Ministério Público, em 25/04/2016, afasta a responsável pela 

Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste Mineiro — sob a acusação 

de cometer crimes contra a flora, a administração ambiental e a fé pública, além de associar-

se, de forma criminosa, a uma mineradora interessada na implantação de empreendimentos 

nos municípios de Ouro Preto, Itabirito e Santa Bárbara; 

6. Outra informações que constam na ata da reunião. 

A Sra. Maria Teresa Corujo finalizou afirmando que a segurança hídrica de Belo Horizonte 

depende da serra e das áreas naturais das bacias hidrográficas. 

o Oitiva: 16/04/2019 - Convidado: Sr. Gustavo Tostes Gazzinelli, integrante da Câmara 

Técnica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) e ex-Conselheiro do 

CERH. 

Finalidade: apresentar os resultados de seus estudos referentes às outorgas de água nas bacias 

dos Rios Paraopeba e das Velhas. 

Material disponibilizado/título: Zonas de Inundação / Outorgas — Bacias dos rios Paraopeba 

e das Velhas 

Principais informações: 

• Classificação dos usos de água, de acordo com o formulário de outorga do IGAM — Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas; 

• Apresentação de dados sobre a localização e a data de construção das barragens existentes na 

região metropolitana de Belo Horizonte; 

• Afirmação da existência de dados estatísticos que demonstram que o maior risco de 

rompimento de barragens ocorre nos primeiros dez anos de sua construção e após trinta anos 

de existência; 

• Apresentação de dados das captações de água autorizadas para os Municípios da região 

metropolitana de Belo Horizonte; 

• Detalhamento das áreas previstas de inundação em caso de rompimento de diversas barragens, 

enfatizando que muitas dessas áreas são urbanas e densamente habitadas; 
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• Eventual rompimento das bagagens de Forquilhas, Maravilhas ou Vargem Grande implicaria 

na destruição da área de captação de água de Bela Fama, que é a principal fonte de captação 

para Belo Horizonte; 

o Oitiva: 23/04/2019 — Convidado: Sr. Paulo César Horta Rodrigues, do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). 

Finalidade: apresentar os resultados de seus estudos referentes à segurança hídrica de Belo 

Horizonte. 

Material disponibilizado/título: A segurança hídrica de Belo Horizonte: situação e ameaças 

(incluindo contexto hidrogeológico) 

Principais informações: 

• Apresentação da situação hidrogeológica com ênfase no Quadrilátero Ferrífero, examinando 

as preocupações de ambientalistas e geólogos com a contaminação das águas subterrâneas 

como, por exemplo, os lençóis freáticos; 

• Exibição de mapas e gráficos a fim de mostrar as ameaças à segurança hídrica de Belo 

Horizonte; 

• Relato de que o Instituto Brasileiro de Mineração - lbram, entidade que representa as 

mineradoras, divulgou estudos indicando que cerca de 80% dos aquíferos existentes no 

Quadrilátero Ferrífero se encontram em rochas da formação Cauê, tratando-se de uma 

revelação preocupante, uma vez que coloca a exploração minerária em colisão com a 

preservação dos recursos hídricos subterrâneos; 

• Exibição de mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, identificando os 

quatro sistemas integrados - SIN - de fornecimento de água potável da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - Copasa, cuja rede se liga por adutoras: 1) o SIN Paraopeba; 2) 

o SIN Rio das Velhas; 3) o SIN lbirité-Barreiro; 4) o SIN Morro Redondo; 

• O SIN Rio das Velhas contribui com cerca de 70% da água utilizada em Belo Horizonte, 

enquanto o SIN Morro Redondo participa com cerca de 5% do fornecimento; 
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• Os cerca de 25% faltantes do fornecimento de água para Belo Horizonte advêm do SIN Ibirité-

Barreiro ou do SIN Paraopeba; 

• Belo Horizonte não possui capacidade qualitativa ou quantitativa para suprir seus moradores 

com água existente em seu território; 

• A continuidade da extração de minério de ferro na formação Cauê do QF coloca em risco a 

qualidade e a quantidade hídricas destinadas aos belo-horizontinos e a outros usuários da 

RMBH; 

• Ameaças diretas aos recursos hídricos: atividade de mineração; ocupação antrópica a 

montante; risco de rompimento de barragens de minério de ferro existentes no alto do Rio das 

Velhas, citando a recente evacuação de pessoas na região de Macacos; existência de 

contaminações silenciosas dos recursos hídricos; especulação imobiliária; 

• Sugestões finais à CPI: solicitar à Feam planilha com as coordenadas e datas das barragens 

existentes no QF; solicitar à Feam consistência nos dados disponibilizados, como volumes de 

rejeitos existentes e localização nos municípios; exigir a uniformização das informações 

disponibilizadas pela Feam, pela ANA e pela ANM; indagar ao IGAM e à Copasa sobre os 

planos para garantir a segurança hídrica de Belo Horizonte, diante do informe dado pela Feam 

sobre o estado de barragens existentes acima da ETA Bela Fama. 

o Oitiva: 07/05/2019 - Convidado: Sr. Marcus Vinícius Polignano - presidente do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Velhas). 

Finalidade: colher informações sobre os impactos da mineração na Bacia Hidrográfica do Rio 

das Velhas. 

Material disponibilizado/título: Manchas de inundação. 

Principais informações: 

• Segundo dados da Feam, existem: 82 barragens de rejeitos localizados no Alto Rio das 

Velhas; existem 16 com estabilidade não garantida; existem 30 consideradas de Alto Dano 

Potencial; 

• Sistema FORQUILHA I, II e III: complexo localizado em Ouro Preto: nível de 

emergência 3; 
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Forquilha I tem 18,2 mil de m3  com grande liquefação, o 	rompimento poderia 

comprometer Forquilha II (26 milhões de m 3) e Forquilha III (24 milhões de m 3); 

Maravilhas II: localiza-se em Itabirito, com 76.300.000 metros cúbicos, interditada 

sem laudo de estabilidade; 

Vargem Grande: localiza-se em Itabirito, com volume de 9.500.000 metros cúbicos. 

Encontra-se interditada, com nível de emergência 2; 

Política Estadual de Segurança de Barragens: lei n° 23.291, de 25/02/2019, art. 3°: o 

empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento 

das ações necessárias para garantir a segurança nas fases de planejamento, projeto, instalação, 

operação e desativação e em usos futuros da barragem; 

• Política Estadual de Segurança de Barragens: lei n° 23.291, de 25/02/2019, art. 8°: o 

EIA e o respectivo Rima conterão: a comprovação da inexistência de melhor técnica 

disponível e alternativa locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental, para a 

acumulação ou para a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de 

mineração em barragens; 

• Política Estadual de Segurança de Barragens: lei n° 23.291, de 25/02/2019, art. 13: fica 

vedada a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas 

à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de 

mineração que utilizem o método de alteamento a montante. 

• Exposição da sua dificuldade em compreender por que as mineradoras continuam com 

esse método de estocagem de rejeitos, uma vez que a ciência disponibiliza técnicas sem risco 

de danos ambiental e humano na extração do minério de ferro. Para o convidado, o que ainda 

justifica as mineradoras utilizarem o método de barragens é a viabilidade de um lucro máximo 

e fácil, além de contarem com a permissividade do poder público para isso. Segundo ele, a 

sociedade precisa refletir sobre os "benefícios" que a mineração traz para os mineiros, já que 

seus riscos e os danos, quando ocorrem, deixam marcas indeléveis. 

o Oitiva: 11/06/2019 - Convidado: Sr. Thomaz Valladares Mascarenhas Mourão, 

engenheiro de Produção e mestrando em Engenharia de Materiais, acompanhado do 



178 

Sr. Fernando Gabriel Araújo, diretor associado da Fundação Gorceix, coordenador-

geral do NanoLab-Redemat e conselheiro da Abraman. 

Material disponibilizado/título: Sr. Thomaz Valladares: "Demanda da indústria por 

alternativas" (Power Point); Sr. Fernando Araújo: material de apresentação não 

disponibilizado/resumo conforme ata/vídeo. 

Principais informações (Sr. Fernando Gabriel Araújo/la fala): 

• O setor minerário brasileiro é responsável por 5% do Produto Interno Bruto — PIB —

do país, sustentando aproximadamente 10 milhões de pessoas. 

• Para produção do minério de ferro, são geradas, por ano, de 250 a 300 milhões de 

toneladas de rejeitos. Sendo que já existem, nas atuais barragens, um passivo de 3 bilhões de 

m3  de rejeitos. 

• A produção do minério de ferro, a partir da rocha hematítica, leva a uma produção de 

rejeitos quase nula. Esse é o tipo de rocha presente em Carajás. 

• Já a produção do minério de ferro, em Minas Gerais, é realizada a partir da rocha 

itabirítica, sendo que, do total da rocha lavrada, 50% corresponde a rejeitos. 

Consequentemente, a cada tonelada de minério de ferro produzido, é produzida uma tonelada 

de rejeitos. 

• No processo de produção do minério de ferro, são gerados dois tipos de rejeitos: 

inicialmente é gerada a lama do processo, produto não decantável, que corresponde a 10% do 

material lavrado; posteriormente é gerado o rejeito arenoso, correspondente a 40% do material 

lavrado. Esse material (lama do processo e rejeito arenoso) é depositado em barragens. 

• Na composição da lama da barragem, são encontrados 20% de lama de processo e 80% 

de rejeito arenoso, aproximadamente. A lama do processo ainda é rica em minério de ferro, 

mas não é aproveitada pelo custo do processamento, o que leva ao seu descarte junto ao rejeito 

arenoso. O rejeito arenoso é pobre em ferro, tendo pouco potencial de aproveitamento. 

• A lama de processo é mais fina, mais diluída; já o rejeito arenoso é mais grosso e menos 

diluído. Quando esses rejeitos são misturados, essa mistura sempre escoa mais do que quando 
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esses materiais estão separados. Escoar mais significa que o material fica mais líquido, menos 

viscoso; consequentemente, isso facilita a liquefação de barragens e pilhas, culminando em 

uma situação de risco. A liquefação foi um dos motivos que levou ao rompimento das 

barragens tanto em Mariana, quanto em Brumadinho. 

• Soluções sugeridas para segurança das barragens e aproveitamento dos rejeitos: 

- Não misturar os rejeitos; 

- Solução para o rejeito arenoso: por apresentar sílica, esse material pode ser utilizado na 

construção civil. No entanto, a produção anual desse rejeito, no quadrilátero ferrífero é >250 

milhões de toneladas, já a demanda na construção civil, para esse produto, é de cerca de <20 

milhões de toneladas. Logo, a construção civil não é solução geral, pois volume e logística 

são inviáveis. A solução poderia ser empilhar esses rejeitos em grande escala (empilhar o 

material a seco, com material estéril, em confinamento). Esse material pode ser utilizando 

para realizar contenção das barragens existentes. Ressalta-se que cada mina apresenta 

características próprias, devendo a solução ser analisada de forma individualizada. 

Acrescenta-se que esse material é facilmente drenável, o que facilita a disposição a seco. Essa 

forma de disposição (em pilhas a seco) não contaminaria bacias hidrográficas; 

- Solução para a lama do processo: produção de cerca de 50 milhões de toneladas por ano. No 

entanto, cerca de 20 milhões de toneladas desse material poderiam ser aproveitados na própria 

cadeia de produção, seria uma otimização do processo. Os 30 milhões restantes são 

dificilmente drenáveis, pois são muito finos, no entanto, podem ser aproveitados. O ferro 

contido nessa lama ainda poderia ser recuperado para produzir minipelotas para sinter-feed. 

Esse produto poderia reativar a produção de ferro gusa na indústria siderúrgica em Minas 

Gerais. Uma alternativa para o quantitativo restante seria o aproveitamento em indústrias de 

óleo e gás, por meio da formação de produto denominado propante. 

• As barragens já existentes são objeto de monitoramento de deslocamentos dos diques 

e da pressão da água. Esse monitoramento é denominado crítico, uma vez que é reativo, não 

preventivo. Junto a esse monitoramento, é necessária a caracterização dos rejeitos que 

compõem as barragens. Para essas estruturas, sugere-se amostrar e modelar os depósitos por 
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"física de sistemas complexos e por métodos de elementos finitos", conforme os termos 

técnicos utilizados pelo Sr. Fernando Araújo; 

O processamento do minério a seco é difícil, uma vez que ele possui 20% de água. 

Além disso, o fato de estarmos em um país tropical torna essa alternativa inviável. O custo 

operacional de secagem do produto seria exorbitante. 

Principais informações (Sr. Thomaz Valladares/2a fala): 

• O setor minero-metalúrgico contribui com 8% do PIB do estado. Emprega diretamente 

50 mil pessoas. A cada vaga fechada no setor, há a extinção de 13 vagas na cadeia de trabalho 

dos demais setores. O Estado de Minas Gerais extrai 66% do ferro brasileiro. Além disso, 9 

das 29 usinas de aço brasileiras estão em MG. Antes do evento de Mariana a mineração 

representava 7,6% do PIB do estado, em um ano atingiu 3,6%. 

• A adoção de práticas mais sustentáveis e seguras no processo não é o suficiente. É 

preciso fomentar o desenvolvimento de fontes alternativas de consumo para os produtos 

produzidos a partir do aproveitamento do rejeito. Dentre as indústrias que poderiam consumir 

esses produtos, destaca-se a de ferro gusa. 

• Limitações encontradas para mudar os modelos atuais da mineração: granulometria do 

material disponibilizado; falta de incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias; falta 

de demanda do mercado por produtos sustentáveis desde o início da cadeia. 

• Fatores que impedem os rejeitos de serem usados envolvem: buscar atingir as 

qualidades físicas necessárias para a produção do sinter-feed, além da segregação da 

granulometria do minério. Logo, as soluções para esses impasses envolvem a adequação da 

granulometria do material para a formação de micropelotas para a produção de sinter-feed. 

o Oitiva 06/08/2019 — Convidado: Marcelo Belisário Campos - DT Engenharia 

Segurança Hídrica — despoluição através da implantação do processo de tratamento de 

flotação por ar dissolvido de alto desempenho — Flotflux. 
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o Objetivo: apresentar uma forma de mitigação diante de desastres; 

Principais informações: 

o Fração ultrafina de rejeitos (argila e coloide): um dos maiores desafios para a gestão 

das ações mitigadoras e reparatórias derivadas do rompimento de barragens; 

o A fração coloidal é mais fina que a argila: não decanta, não filtra, o tratamento é mais 

difícil; 

o A empresa ouvida afirmou que realiza serviços de drenagem e tratamento de água, 

mesmo nas piores condições, através do sistema de tratamento Flotflux; 

o Igam e Copasa estão entre os clientes ou apoiadores da empresa; 

o Ordem básica do tratamento: bacia de dragagem e remoção de lixo-coagulação-

floculação-flotação-água tratada; 

o Durante a apresentação foram demonstrados exemplos do tratamento em questão em 

cursos d'água urbanos em São Paulo e Rio de Janeiro e também de uma unidade de 

tratamento no Rio Ressaca/Sarandi na Lagoa da Pampulha; 

o Na Pampulha está sendo feito somente de forma parcial, com uma UTR (Unidade de 

Tratamento de Rio). Para universalizar o tratamento o valor é mais alto; 

o Quanto à situação atual da Lagoa da Pampulha, mencionou a poluição inerente ao 

processo de urbanização, em que ocorrem aportes de poluição (poluição difusa, etc.) 

independente do tratamento da água; 

o Fases do tratamento aplicado a barragens de mineração; 

o Ordem básica: lavra-britagem/peneiramento-moagem primária deslamagem-flotação 

o Pode ser usado a jusante da barragem; 

o Barragem 1/Complexo do Feijão: bastante presença de material coloidal; 

o Foi verificada a presença de arsênio, urânio, etc.; 

o Poluição hídrica ao longo do Rio Paraopeba ; requer diversas medidas que tomam 

tempo; o tratamento seria uma alternativa de "curtíssimo" prazo para tratamento, de 

forma complementar (solução adicional) à implementação da nova captação, para 

segurança hídrica; 



o Foi apresentado o projeto da ETA Paraopeba (5 mil litros/segundo)/18 milhões de 

litros/hora e prazo de instalação somente de 120 dias; Custo: 1/3 do valor previsto 

para a nova captação (em torno de 129 milhões de reais). 

	

4.3 	Das visitas técnicas 

Duas visitas se deram nos sistemas de produção e tratamento de água da Copasa, sendo as 

demais realizadas em barragens de rejeito de mineração das empresas Mundo Mineração 

Ltda. e Vale S/A. 

Todas as visitas técnicas deliberadas foram bastante pertinentes ao objeto desta CPI, qual 

seja o de apurar os impactos no abastecimento de água em Belo Horizonte devido ao desastre 

ocorrido em Brumadinho e os possíveis riscos em caso de novos rompimentos de barragens, 

contribuindo para a aquisição de conhecimento pelos participantes e para a realização do 

roteiro e demais diligências previstas no plano de trabalho da comissão. 

Seguiremos com um breve relatório das visitas realizadas com os principais apontamentos. 

Os relatórios completos de cada visita, elaborados pela Divisão de Consultoria Legislativa, 

estão anexadas com o presente relatório. 

	

4.3.1 	Sistema de Produção de Água do Rio Paraopeba — Copasa — 26/03 

O objetivo da visita foi de verificar a qualidade da água captada e as medidas de segurança 

que estão sendo adotadas para assegurar a manutenção do abastecimento de Belo Horizonte 

e região metropolitana. 
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Pontos principais: 

• Verificação in loco do Rio Paraopeba poluído pela lama de rejeitos da Barragem B1 da Vale 

que se rompeu em Brumadinho, bem como do ponto de captação de água e estação 
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operacional paralisados, por meio dos quais era possível extrair de 3 a 5 mil litros de água por 

segundo antes da contaminação do rio; 

• Conhecimento das estruturas físicas da Estação de Tratamento de Água (ETA), com 

informações técnicas sobre as diversas etapas de tratamento, entre outras instalações da 

Copasa, incluindo um laboratório e uma sala de controle das unidades operacionais; 

• Noção de que o Sistema Integrado do Paraopeba é responsável pelo abastecimento público de 

água de aproximadamente 30% de Belo Horizonte (mais de 100 bairros) e de 50% de sua 

região metropolitana, o qual passou a operar somente por meio das Represas de Rio Manso, 

Serra Azul e Vargem das Flores após a paralisação da captação direta do Rio Paraopeba; 

• Prazo declarado pela Copasa de 20 meses, ou menos, em caso de escassez hídrica, como limite 

para manutenção do abastecimento somente por meio das referidas represas, com conjetura 

de uma possível intervenção para captação de água a montante do Córrego Feijão (Ponte das 

Amorremas/Córrego Tejuco); 

• Conhecimento da maior represa em termos de contribuição para o abastecimento público da 

RMBH - Sistema Rio Manso -, com a capacidade aproximada de produção de 6 mil litros de 

água por segundo e máxima de 9 mil, embora já tenha trabalhado com menos de 30% de sua 

capacidade na última crise hídrica (2014/2015); 

• A informação de que a obra de captação a fio/direta no Rio Paraopeba decorreu justamente 

da necessidade de reforço à produção de água do Sistema Rio Manso devido à crise hídrica; 

• Alerta dado pelo Sr. Heleno Maia — relator de outorgas do CBH Paraopeba - quanto à 

possibilidade de rompimento de uma barragem da ArcelorMittal, em Itatiaiuçu/MG, cuja 

estrutura encontrava-se em nível 2 de emergência, oferecendo risco à Represa de Rio Manso; 

• Informação de que há uma adutora de integração entre o Sistema Paraopeba e o Sistema Rio 

das Velhas, em que há transferência de água de um sistema para outro em situação de 

necessidade (Linha Azul/Represa Taquaril); 

• Desconhecimento ou informações insuficientes por parte da Copasa sobre a existência de 

barragens de rejeitos de mineração cujo rompimento poderia comprometer o abastecimento 

das Represas de Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores, bem como sobre o estado atual 
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da qualidade da água no Rio Paraopeba ou sobre medidas se segurança concretas/específicas 

para manutenção do abastecimento naquele contexto. 

Considerando que durante a visita, questionamentos não foram satisfatoriamente 

respondidos, pedidos de informações complementares aos órgãos competentes se tornaram 

necessários para que pudéssemos ter a real noção dos riscos afetos à Bacia do Rio Paraopeba 

quanto às barragens de rejeitos de mineração que poderiam comprometer os sistemas de 

abastecimento público em caso de rompimento, com ênfase para a Represa Rio Manso, 

principal reservatório do Sistema Paraopeba, através de documentos consolidados e 

atualizados. 

Da mesma maneira, informações mais específicas sobre as alternativas buscadas para 

compensar o volume de água não captado no Rio Paraopeba, possibilidades e expectativas 

quanto ao tratamento do corpo de água afetado, bem como em relação à captação à montante 

do Córrego Feijão, explicitando o impacto orçamentário dessas alternativas e tempo 

necessário para conclusão. 

Constatamos ainda a necessidade do acompanhamento de reuniões, ou acesso aos seus 

resultados, que tenham por objetivo discutir as consequências do rompimento da barragem 

em Brumadinho e a busca de soluções, para que se possam vislumbrar medidas preventivas e 

concretas para a defesa dos recursos hídricos e das comunidades, tendo em vista que gabinetes 

de crise, forças-tarefa e outros grupos são organizados após tragédias como a de Brumadinho. 

A exploração mineral é orientada, entre outros, pelo princípio da precaução, pelo qual 

não se devem procrastinar medidas de prevenção, ainda que exijam o investimento imediato 

de recursos financeiros para evitar-se o dano, não sendo necessária prova científica absoluta 

de sua ocorrência. Poder Público e sociedade devem envidar esforços para o alcance da 

segurança das barragens e da segurança hídrica condizentes com a preservação da saúde, da 

qualidade de vida, do bem-estar e do equilíbrio ambiental. 

4.3.2 Sistema de Produção de Água do Rio das Velhas — Copasa — 09/04 
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O objetivo da comissão nesta visita foi o mesmo apresentado quando da visita ao 

sistema Paraopeba. 

Pontos principais: 

• Noção sobre a importância dos Sistemas Paraopeba e Rio das Velhas para o abastecimento 

hídrico da RMBH, com contribuição de aproximadamente 50% de cada um desses sistemas 

para essa região, sendo que o Rio das Velhas é responsável por quase 70% do abastecimento 

somente da capital, motivo pelo qual eventual paralisação da captação poderia desencadear 

um colapso no abastecimento de Belo Horizonte; 

• Alerta sobre a situação diferenciada e preocupante quanto ao Sistema Rio das Velhas, uma 

vez que este não possui represas em outros mananciais como no Sistema Paraopeba, 

dependendo exclusivamente da captação direta ou a fio d'água que é feita no leito do rio; 

• Conhecimento sobre a forma de extração de água no Rio das Velhas, sendo uma captação 

superficial que funciona por meio de comportas em que o fluxo do curso d'água é dividido 

em dois lados ou alças, alternando-se entre uma parte que segue o fluxo para fins de 

desassoreamento e a outra que realmente opera, com comportas fechadas, para captação e 

tratamento, para fins de abastecimento; 

• Informações sobre a vazão atual do Rio das Velhas - 25m 3/s - e sobre a captação realizada 

pela Copasa, da ordem de 6,5m 3/s, restando o volume residual livre de cerca de 19,5m 3/s, 

significando a captação de aproximadamente 25% do total da vazão do rio e fluxo livre de 

75%; em situações de crise a captação chegou a 10%; 

• Informações sobre o controle do volume residual do Rio das Velhas por meio do Sistema 

Convazão em que ocorrem acordos entre a Copasa e demais entidades detentoras de outorgas 

de direito de uso de recursos hídricos para manutenção do volume residual adequado; 

• Demonstração de preocupação por parte da Copasa quanto à poluição do Rio das Velhas de 

modo geral e também em relação ao possível rompimento de barragens de rejeitos de 

mineração a montante do ponto de captação desse rio; 
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• Menção das principais barragens que colocam em risco o Rio das Velhas devido aos 

consideráveis volumes de rejeitos e aos impactos que poderiam acometer a captação e a 

estrutura física do sistema da Copasa: Forquilha I, Forquilha II, Vargem Grande, B3/B4, e 

Maravilhas II (Vale S/A) e Barragens da Mundo Mineração Ltda, pelo que a Copasa tem se 

reunido com as mineradoras; 

• Demonstração das estruturas físicas e equipamentos referentes às estações de tratamento e de 

elevação de água bruta, com dados técnicos sobre funcionamento, etapas de operação e 

tratamento de resíduos, incluindo informações complementares quanto às análises e 

parâmetros relativos à qualidade da água que é realizada pelos laboratórios da Copasa; 

• Afirmação de que a Copasa não pode realizar, de forma exclusiva, estudos sobre a viabilidade 

da água, uma vez que é a principal interessada, sendo que o controle da qualidade da água 

para fins de tratamento, em relação ao Rio Paraopeba, depende da manifestação dos entes 

responsáveis: Ministério da Saúde, Igam (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) e ANA 

(Agência Nacional de Águas), para que haja a retomada da captação nesse leito; 

• Manifestação da representante do Projeto Manuelzão quanto à inviabilidade do retorno da 

captação a fio d'água no Rio Paraopeba a jusante do ponto de contaminação, com base em 

estudos de sedimentos feitos por este projeto; 

• Informação sobre a existência de uma ocupação populacional na Vila Fazendinha, local 

situado sobre adutoras de água, motivo pelo qual a Copasa contatou o Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG), a Sudecap/PBH e a Urbel/PBH para relatar a situação e verificar 

formas de reassentamento, dado o risco de comprometimento das estruturas e consequente 

vazamento de águas, não podendo haver ocupações ou empreendimentos nessas áreas; 

• Abordagem de medidas previstas para a garantia do abastecimento hídrico da RMBH, em 

caso de rompimento de barragens de rejeitos na Bacia do Rio das Velhas e medidas relativas 

ao Sistema Paraopeba: 

Medidas emergenciais solicitadas pela Copasa à Vale (Velhas): 

• Proteção das estruturas de captação existentes 
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• Desassoreamento da Barragem de Rio das Pedras e utilização para abastecimento da RMBH; 

• Abastecimento de Nova Lima, Sabará e Raposos — captação no Ribeirão da Prata com adução 

para ETA Rio das Velhas; 

• Flexibilização da operação de interligação dos Sistemas do Paraopeba e do Rio das Velhas 

(Linha Azul); 

• Captação no Rio Paraopeba à montante do Córrego do Feijão. 

Medidas compensatórias (Paraopeba): 

• Ribeirão Macaúbas — Nova captação para a ETA Rio Manso; 

• Ampliação da capacidade de produção do Sistema Paraopeba para 9m 3/s. 

• Alerta quanto à previsão de que o Sistema Paraopeba pode entrar em crise em março ou abril 

de 2020, quando os níveis das represas do sistema já estarão com volume abaixo do adequado, 

pela ausência de captação no Rio Paraopeba; 

• Alerta para a situação da Represa Várzea/Vargem das Flores, que se encontra ameaçada, em 

situação semelhante à vivenciada na Lagoa da Pampulha; 

• Informações sobre a situação de abandono das barragens da Mina do Engenho — Mundo 

Mineração Ltda. - e a tomada de responsabilidade pelo Estado de Minas Gerais quanto à 

manutenção das estruturas, gerando um termo de cooperação técnica entre a Copasa e diversos 

órgãos/entidades estaduais, com obras a serem iniciadas pela companhia em relação às 

medidas de sua incumbência, incluindo o tratamento dos resíduos e da água existente no local; 

• Declaração de que a Copasa tem feito estudos referentes às barragens cujos rompimentos 

poderiam afetar os sistemas de captação de água, com solicitação de informações às 

mineradoras quanto ao plano de ação e dam break para avaliar a situação e possíveis ações 

mitigadoras. 

A Copasa forneceu diversas informações técnicas relevantes, principalmente quanto 

ao funcionamento do Sistema Rio das Velhas, incluindo as formas de captação e o tratamento 

da água. O fato do Sistema não dispor de reservatórios significa que, caso o leito do rio seja 
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afetado, a montante da captação em bela Fama, toda a captação será afetada, culminando em 

deficit de mais de 60% do abastecimento do município de Belo Horizonte. 

Somando-se esse fato à atual situação do Sistema Paraopeba, pode-se perceber a 

vulnerabilidade do abastecimento de água potável no município de Belo Horizonte. 

4.3.3 Mina do Engenho — Mundo Mineração Ltda. - Rio Acima/MG — 14/05 

Objetivo: verificar as condições de segurança das barragens e o andamento das obras de 

recuperação. 

Pontos principais: 

• Conhecimento de duas barragens interditadas que somam o volume de 800 mil metros cúbicos 

de rejeitos os quais apresentam elementos tóxicos em sua composição - como arsênio e 

cianeto -, oferecendo risco de contaminação dos recursos naturais; 

• Situação de abandono da Mina Engenho por parte de seus empreendedores desde o ano de 

2012, agravando os passivos e riscos deixados pela exploração minerária no passado; 

• Classe A atribuída pela ANM (dados de fev/19) a essas barragens, sendo esta a classificação 

mais alta em termos de danos potenciais associados e de categoria de risco de suas estruturas, 

bem como ausência de Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) até o mês de mar/19; 

• Determinação de medidas preventivas para garantia da estabilidade das barragens decorrentes 

de ações judiciais e da assinatura de um termo de cooperação técnica em 2017, tendo como 

partícipes a Copasa, a Prefeitura de Rio Acima e diversos órgãos estaduais para a elaboração 

de estudos, projetos e ações nesse sentido; 

• Declaração da Copasa de que sua responsabilidade se deve aos riscos oferecidos à captação 

de água para abastecimento público e ao alto risco de contaminação do Córrego Vilela, 

afluente do Rio das Velhas, embora tenha sido descartado o risco de rompimento das 

barragens; 
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• Informações sobre os dados históricos e técnicos sobre as barragens, bem como sobre as 

intervenções a serem feitas pela Copasa, através da empresa contratada Canal Engenharia 

Ltda., em um projeto de obras com duração prevista de 10 meses e um custo total estimado 

de 15 milhões de reais; 

• Verificação de uma estação móvel de tratamento de água da Copasa e de uma máquina de 

bombeamento na barragem de rejeitos líquidos, tendo sido informado que a água tratada será 

devolvida ao curso d'água natural; 

• Informação da Feam a respeito do encerramento da mina que consiste nas etapas de remoção 

e tratamento da água; envelopamento das duas barragens; drenagem das águas pluviais e 

cobertura vegetal; 

• Declaração da Feam de que as mantas já existentes no fundo das barragens encontram-se 

íntegras conforme sondagem e estudos já realizados, embora a Copasa não tenha feito tal 

afirmação. 

A exploração mineraria já traz consigo uma série de impactos sociais, econômicos e 

ambientais, ainda que o empreendimento esteja sendo conduzido de maneira regular, porém 

o abandono da Mina Engenho por parte de seus empreendedores foi um fato extremamente 

grave que elevou sobremaneira os riscos e os passivos inerentes à atividade. 

A determinação de medidas preventivas em 2014 para garantia da estabilidade das 

barragens da Mina Engenho ao Estado de Minas Gerais decorrentes da Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público, assim como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica 

em 2017 entre a Copasa, a Prefeitura de Rio Acima e diversos órgãos estaduais para a 

elaboração de estudos, projetos e ações para cumprimento dessas determinações foram passos 

importantes, porém é imprescindível o acompanhamento do cumprimento e da eficácia de tais 

ações para a garantia da estabilidade das barragens, da preservação do meio ambiente e da 

segurança hídrica 

4.3.4 Mina Mar Azul — Vale S/A — Macacos/MG — 21/05 



190 

Objetivo: verificar as condições de segurança e estabilidade da barragem de rejeitos de 

mineração. 

Pontos principais: 

• Apresentação feita pela Vale sobre o Complexo Paraopeba, com informações técnicas sobre 

a Barragem B3/B4, a qual motivou a visita, bem como de outras barragens existentes no 

complexo (B5, B6, B7, Taquaras); 

• Conhecimento da Barragem B3/B4, com volume de 2,7 Min' (milhões de metros cúbicos), a 

qual foi construída pelo método a montante, apresentando à época o nível 3 de emergência 

(nível máximo de alerta), com estrutura interditada pela Superintendência Regional do 

Trabalho, tendo sido evacuada a população da Zona de Autossalvamento (ZAS); 

• Classe B atribuída pela ANM (dados de fev/19) devido à conjugação da categoria de risco 

baixa e do alto dano potencial associado, sem entrega do DCE na campanha de março/2019; 

• Verificação de que a Barragem B3/B4 passou não só por mudança de empreendedores 

responsáveis (Rio Verde — Vale S/A), mas também por alterações em sua estrutura original e 

finalidades, afetando o cumprimento das exigências técnicas e legais relativas à segurança, à 

estabilidade e ao controle ambiental ao longo dos anos; 

• Projeto de descaracterização em curso, mediante protocolo na Semad - Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - e na ANM - Agência Nacional de 

Mineração - em mar/2019, o qual se constitui de ações de melhoria da segurança (execução 

de poços, canal de drenagem, reforço e recuo) e de ações para a remoção e destinação dos 

rejeitos (escavação, bombeamento de água, envio de rejeitos para cavas exauridas e 

revegetação); 

• Informação sobre obra de contenção a jusante de B3/B4 para proteção da captação de água 

no Rio das Velhas: construção de um muro para conter a lama de rejeitos proveniente de 

eventual ruptura da barragem, com empresa já contratada e em fase de sondagens. Previsão 

de conclusão: final de 2019/início de 2020; 

• Outras obras informadas relativas à Bacia do Rio das Velhas: 
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■ Obra para proteção da estrutura de captação em Bela Fama por meio de comportas a ser 

concluída até out/2019; 

■ Estudo em andamento sobre a necessidade de reforço à Estação de Tratamento de Água (ETA) 

para garantir o tratamento da água eventualmente contaminada; 

■ Plano já validado pela Copasa sobre a avaliação da composição de rejeitos e o monitoramento 

de sedimentos do Rio das Velhas. 

• Dados sobre obras relativas à Bacia do Rio Paraopeba: 

■ Perfuração de poços e construção de adutoras para garantia da vazão de água; 

■ Estudos em andamento sobre a implantação de um novo ponto de captação a 12 km do ponto 

de rompimento da barragem em Brumadinho, com previsão de conclusão da obra para 

set/2020; 

■ Instalação de Estação de Tratamento de Água junto ao Ribeirão Ferro Carvão para adequação 

dos níveis de turbidez, cuja estrutura ainda não estava em funcionamento, porém com teste 

de tratamento em andamento; 

■ Barreiras Hidráulicas e diques de contenção no Rio Paraopeba para contenção dos rejeitos, 

com conclusão prevista para 30 de setembro de 2019. 

• Declaração da Vale sobre as barragens que mais afetariam o Rio da Velhas em caso de 

rompimento: B3/B4 (Mina Mar Azul) e Forquilhas I, II e III (Ouro Preto), as quais encontram-

se em nível 3 de emergência. Com  relação ao Rio Paraopeba, a Vale afirmou não possuir 

barragens a montante que poderiam afetar esse rio novamente; 

• Informação da Vale de que toda a água acumulada em suas barragens de rejeitos é devolvida 

ao meio ambiente, assim como as águas pluviais, por não possuírem contaminantes; 

• Noção sobre a possibilidade geração de impactos ambientais também pelas obras e 

intervenções previstas relacionadas à melhoria da segurança e descaracterização de barragens; 

• Alerta quanto ao cuidado no processo de evacuação da população da ZAS pelo temor gerado 

na população e mudanças negativas no cotidiano. 

A Barragem B3/B4 da Mina Mar Azul recebeu rejeitos até 2001 utilizando-se do 

método a montante, recebendo sucessivos alteamentos, o que hoje é considerado inadequado 
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e proibido. A estrutura encontra-se em nível máximo de emergência, com alto dano potencial 

associado quanto a eventuais consequências em caso de ruptura, como os impactos sociais, 

econômicos e ambientais. O local está interditado pela SRT-MG e a ZAS encontra-se 

evacuada. 

Sorna-se a esta situação, o fato desta barragem ter passado por mudanças em sua 

estrutura original, com modificação de finalidades e de empreendedores responsáveis (Rio 

Verde — Vale S/A), gerando insegurança em relação ao cumprimento de todas as exigências 

técnicas e legais relativas à segurança, à estabilidade e ao controle ambiental ao longo dos 

anos. 

Embora o projeto de descaracterização da barragem e medidas preventivas esteja em 

estudo ou em andamento esse ano, sabe-se que, em grande parte e, infelizmente, tais 

providências se deram por conta da tragédia na Bacia do Paraopeba e consequentes 

determinações judiciais e administrativas, assim como pela mobilização do poder público e 

da sociedade, o que vem gerando inclusive mudanças na legislação. 

Deve-se observar que diversas obras e intervenções previstas, corno para reforço das 

estruturas, contenção de rejeitos a jusante, drenagem, entre outras, também geram impactos 

ao meio ambiente, devendo seguir todas as recomendações dos órgãos fiscalizadores e de 

controle ambiental, inclusive quanto à necessidade de licenciamento ambiental e de 

autorizações pertinentes. 

Frise-se que a situação de B3/B4 é semelhante à de outras barragens presentes na Bacia 

do Rio das Velhas, como Forquilha I e III da Mina de Fábrica em Ouro Preto, o que torna o 

cenário ainda mais preocupante em termos de segurança hídrica, pois a captação de água nessa 

bacia abastece em tomo de 70% de BH e quase metade da RMBH. 

O Brasil é signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) — ONU. 

Dentre esses objetivos, cabe mencionar o ODS 6, que consiste em assegurar a disponibilidade 

e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. 

Dentre as especificidades desse ODS, cabe mencionar: até 2030, melhorar a qualidade 

da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos 
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químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não 

tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. 

4.3.5 Mina de Fábrica — Vale S/A — Ouro Preto/MG — 28/05 

Objetivo: verificar as condições de segurança e estabilidade das Barragens Forquilha I, 

Forquilha II e Forquilha III. 

Pontos principais: 

• Apresentação feita pela Vale com informações sobre a estrutura operacional da Mina de 

Fábrica e os dados técnicos das barragens que a compõem, incluindo mapas com 

demonstração de mancha de inundação; 

• Apresentação dos projetos de descaracterização de barragens e demais intervenções previstas 

para melhoria de segurança das estruturas e tratamento dos rejeitos; 

• Informações técnicas tanto sobre as barragens que foram objeto da visita quanto de outras 

minas e estruturas existentes no Complexo de Fábrica: 3 minas e 17 barragens, sendo 11 delas 

destinadas à contenção de sedimentos provenientes de pilhas e 6 com finalidade de 

recebimento de rejeitos de mineração — Forquilhas I, II, III, IV, V e Grupo; 

• Descrição da Vale da ordem de atingimento da mancha de inundação nas cidades em caso de 

rompimento das Barragens Forquilhas I, II e IV: Itabirito; Rio Acima; Nova Lima; Raposos; 

Sabará; Belo Horizonte (Bairros Beija-Flor e Maria Tereza) e Santa Luzia. Considerando-se 

somente Forquilha III, a mancha não atingiria BH e Santa Luzia; 

• Quanto aos cursos d'água, foi informado que os mesmos seriam afetados na seguinte ordem: 

Ribeirão Mata Porcos; Rio Itabirito e Rio das Velhas; 

• Conhecimento dos dados das barragens de rejeitos de mineração: Forquilhas I, II, III, IV, V e 

Grupo, a maioria construída pelo método a montante, sendo Forquilha II a maior em termos 

de volume, com quase 23 Mm3 , quase o dobro do volume de Forquilha I, sendo que todas as 

seis estruturas encontram-se paralisadas ou interditadas; 
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• O nível de emergência informado foi o seguinte: nível 2, para as Barragens Forquilha II e 

Grupo, e nível 3 para Forquilhas I e III, não havendo atribuição de nível de alerta para 

Forquilhas IV e V; 

• A todas foi atribuída a classe B pela ANM (dados de fev/19) devido à conjugação da categoria 

de risco baixa (relativa às condições técnicas, estado de conservação e plano de segurança) e 

do alto dano potencial associado (quanto a eventuais consequências em caso de ruptura, como 

os impactos sociais, econômicos e ambientais), exceto para Forquilha V (em processo de 

licenciamento/sem classificação); 

• Quanto à estabilidade, tem-se que as Barragens Forquilhas I, 11, 111 e Grupo encontravam-se 

com o status de DCE "não entregue" conforme a apuração de mar/19 da ANM; 

• Informações da Vale sobre a descaracterização das barragens a montante: Forquilhas I, II, III 

e Grupo, tendo sido afirmado que os respectivos projetos técnicos ainda estavam em nível 

conceituai, porém já haviam sido protocolados em 22/03/19 na Semad, na ANM e no MPMG, 

compreendendo ações relacionadas à melhoria dos fatores de segurança, bem como da 

descaracterização propriamente dita e destinação final dos rejeitos, esta ainda em estudo; 

• Obras de contenção a jusante também foram abordadas pela Vale para garantia da segurança 

hídrica, tratando-se de intervenções de curto prazo, voltadas à mitigação dos impactos sociais 

e ambientais em caso de rompimento, evitando a chegada da lama ao Rio das Velhas e à ETA 

de Bela Fama. A conclusão dessas intervenções foi prevista para o 1° semestre de 2020; 

• Dentre os trabalhos em andamentos mencionados, destacam-se a realização de sondagens 

geotécnicas para implementação de estrutura de contenção de rejeitos a qual consiste em um 

muro de 70 metros a ser construído no Ribeirão Mata Portos. Segundo a Vale, o curso d'água 

no local será mantido, porém será desviado por meio de galerias e controlado por um sistema 

de comportas; 

• Questionamentos sobre os equipamentos de monitoramento e drenagem das barragens, com 

a observação de que a interdição das barragens e consequente proibição da presença de 

trabalhadores a jusante, a vazão das estruturas passou a ser monitorada por meio de 

equipamentos como drones e piezômetros (dispositivos de medição de nível/pressão da água), 
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destacando-se a preocupação quanto à aferição precisa da água que sai pelos drenos das 

estruturas e da vazão de fundo; 

• Afirmação da Vale de que não foram registradas alterações ou anomalias desde a elevação 

para o nível 3 em Forquilha III, nível de alerta dado em função da ausência da Declaração de 

Condição de Estabilidade (DCE), com renovação do documento para abril/19; 

• Verificação de que, comparando-se com as tragédias socioambientais ocorridas em Mariana 

e Brumadinho, no que se refere ao volume da lama de rejeitos lançado no meio ambiente, 

eventual rompimento das barragens da Mina de Fábrica poderiam alcançar proporções 

devastadoras, pois somente Forquilha III (nível 3) lançaria o dobro do volume da barragem 

que se rompeu em Brumadinho; 

• Em se tratando das Forquilhas I, II e IV, considerando-se a proximidade entre as barragens e 

a posição a jusante de Forquilha IV, o rompimento das mesmas poderia ocasionar o 

lançamento de mais de 35 milhões de metros cúbicos de lama na hipótese de soma dos seus 

respectivos volumes, sabendo-se que em Mariana essa quantidade alcançou a ordem de 50 

Mm3 ; 

• Falta de informação da Vale sobre o local exato das intervenções de reforço a serem feitas 

nas Barragens Forquilha I e II tem em vista a possibilidade das mesmas atingirem a área do 

reservatório de Forquilha IV; 

• Informação da Vale de que a interdição de Forquilha I e de Forquilha II foi estendida para 

Forquilha IV por esta se encontrar na ZAS das primeiras; 

• Noção sobre a necessidade de acompanhamento constante das intervenções emergenciais e 

preventivas, bem como dos processos de descaracterização previstos para as barragens, de 

modo a avaliar a eficácia e a tempestividade de tais intervenções por parte da Vale. 

A maior parte das barragens de rejeito de mineração da Mina de Fábrica foi construída 

pelo método a montante, recebendo sucessivos alteamentos, o que hoje é considerado 

inadequado e proibido. Duas das estruturas encontram-se em nível máximo de emergência 

(Forquilha I e III), com alto dano potencial associado quanto a eventuais consequências em 

caso de ruptura, como os impactos sociais, econômicos e ambientais. 
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Comparando-se com as tragédias socioambientais ocorridas em Mariana e 

Brumadinho, no que se refere ao volume da lama de rejeitos lançado no meio ambiente, 

eventual rompimento das barragens da Mina de Fábrica poderiam alcançar proporções 

devastadoras, pois somente o rompimento de Forquilha III (nível 3), já lançaria quase 24 

milhões de metros cúbicos, o que é dobro do volume da barragem que rompeu em 

Brumadinho/Bacia do Paraopeba. 

Em se tratando das Forquilhas 1, 11 e IV, considerando-se a proximidade entre as 

barragens e a posição a jusante de Forquilha IV, o rompimento das mesmas poderia ocasionar 

o lançamento de mais de 35 milhões de metros cúbicos de lama na hipótese de soma dos seus 

respectivos volumes, sabendo-se que em Mariana esse volume alcançou a ordem de 50 Mm 3 . 

De modo geral, ressalta-se a necessidade de acompanhamento constante das 

intervenções emergenciais e preventivas, bem como dos processos de descaracterização 

previstos para as barragens, de modo a avaliar a eficácia e a tempestividade de tais 

intervenções para a melhoria dos fatores de segurança e estabilidade das estruturas e real 

diminuição dos riscos ao meio ambiente e à segurança hídrica. 

4.3.6 Mina do Pico — Vale — Itabirito/MG — 18/06 

Objetivo: verificar as condições de segurança e estabilidade da Barragem Maravilhas II. 

Pontos principais: 

• Demonstração da estrutura operacional da Vale no Complexo Vargem Grande, composto por 

6 minas, 8 usinas e 13 barragens, sendo que, das 13 barragens, 9 são destinadas à contenção 

de sedimentos de pilhas de estéril e 4 são específicas para o recebimento de rejeitos da 

mineração: Maravilhas I, Maravilhas II, Vargem Grande e Dique Fernandinho; 

• Informação sobre a capacidade de produção do complexo: 42,9 milhões de toneladas de 

minério por ano, embora, com a interdição do grupamento mineiro pela ANM, composto pelas 

Minas do Pico, Galinheiro, Sapecado e Abóboras, a produção alcance somente em torno de 1 
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milhão/t, através da manutenção das operações da Mina de Capitão do Mato e dos 3.500 

empregados do complexo, provenientes em sua maior parte dos municípios de Belo 

Horizonte, Nova Lima e Itabirito; 

• Sobre a retomada das operações, foi dito que a Vale depende do cumprimento de alguns testes 

e condicionantes determinados pela ANM, incluindo o monitoramento com sismógrafos, 

principalmente em relação ao processamento a úmido e seus impactos nos maciços das 

barragens de rejeito; 

• Menção à construção da Barragem Maravilhas III, já licenciada, com método de construção 

a jusante, considerado mais seguro pela empresa. Esta barragem terá capacidade de 

armazenamento de 109 Mm 3  rejeitos e será localizada ao lado/oeste de Maravilhas II; 

• Afirmação de que não há proximidade entre essas estruturas ou coincidência das respectivas 

Zonas de Autossalvamento, embora a pluma de rejeitos em caso de rompimento dessas 

barragens possa seguir o mesmo curso a jusante; 

• Apresentação de informações sobre três barragens consideradas pela Vale como sendo de 

maior influência na Bacia do Rio das Velhas: Cianita (sedimentos), Vargem Grande e 

Maravilhas II (rejeitos/nível 1 de emergência), todas com alto dano potencial de impactos e 

sem alcance do fator de estabilidade adequado para suas respectivas características, embora 

nenhuma esteja com nível intermediário ou máximo de alerta; 

• Conhecimento da Barragem Maravilhas II, uma das maiores barragens da Vale, com 

capacidade de até 104 Mm 3 , a qual foi construída pelo método a jusante, apresentando o nível 

1 de emergência por não atingir o fator mínimo de segurança em todas as suas sessões/partes; 

• Classe B atribuída pela ANM (dados de fev/19) à Maravilhas II devido à conjugação da 

categoria de risco baixa e do alto dano potencial associado. Conforme o DCE entregue na 

campanha de março/2019/ANM, esta barragem encontrava-se instável, o que gera interdição 

imediata; 

• Indicação das ações para melhoria do fator de segurança previstas para Vargem Grande e 

Cianita, as quais incluem a redução do nível de alerta, a desobstrução de tulipas, o desvio de 

drenagens pluviais e o rebaixamento dos reservatórios. Para Maravilhas II, foram apontados: 
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o rebaixamento do nível de água do reservatório; sondagens e instrumentação; trincheira 

drenante no terreno natural (para conclusão em 30/06), investigações geofísicas, entre outras; 

• Afirmação de que as ações de melhoria de segurança na Barragem Maravilhas II estão em 

curso, com expectativa de que em Agosto/19 esta estrutura esteja em conformidade com as 

recomendações das empresas de assessoramento e auditoria contratadas, para obtenção da 

certificação de segurança, após o qual continuará suas atividades; 

• Informação de que a destinação de rejeitos na Barragem Vargem Grande se dará por sua 

remoção e disposição controlada em depósitos de estéreis; 

• Informação de que as obras de descaracterização e as intervenções de melhoria de segurança 

estão sendo feitas em caráter emergencial, com dispensa de processo de licenciamento, 

podendo ser realizadas imediatamente em áreas já licenciadas. Segundo a Vale, há um prazo 

legal de 90 dias após o comunicado relativos a tais obras para regularizar e fazer os estudos 

necessários, sob pena de perda do caráter emergencial e interrupção da execução; 

• Esclarecimento a respeito dos acionamentos de sirenes relativos à Barragem de Vargem 

Grande, os quais se deram em caráter preventivo, sendo que os procedimentos de evacuação 

se deram de forma adequada e durante o período diurno, segundo a Vale; 

• Noção dada pela Vale de que mudanças de nível de emergência das barragens podem ocorrer 

por simples modificações de parâmetros para avaliação de estruturas, sem necessariamente a 

constatação de anomalias, sendo mencionada também a dependência da mineradora quanto 

ao entendimento dos profissionais, que são contratados para essa avaliação. 

A Barragem Maravilhas II foi o foco da presente visita técnica, no entanto, houve 

informações relevantes sobre outras duas estruturas consideradas pela Vale como sendo de 

maior influência na Bacia do Rio das Velhas — Cianita e Vargem Grande —, todas as três 

estruturas com alto dano potencial de impactos e sem alcance do fator de estabilidade 

adequado para suas respectivas características, embora nenhuma esteja com nível 

intermediário ou máximo de alerta. 

A equipe da Vale também mencionou a construção em andamento da Barragem de 

Maravilhas III, já licenciada. Embora tenha sido adotado o método a jusante, considerado 

mais seguro pela empresa, ela terá capacidade de armazenamento ainda maior que o 



199 

reservatório de Maravilhas II, podendo atingir 109 milhões de metros cúbicos de rejeitos, o 

que aumenta as proporções dos impactos tanto na implantação e operação da barragem como 

na hipótese de sua ruptura. 

Como afirmado pela Vale, as ações de melhoria de segurança na Barragem Maravilhas 

II estão em curso, com expectativa de que em Agosto/19 esta estrutura esteja em 

conformidade com as recomendações das empresas de assessoramento e auditoria 

contratadas, para obtenção da certificação de segurança, após o qual continuará suas 

atividades. 

Os princípios e fundamentos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos e de 

segurança de barragens preconizam o dever de assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água em quantidade e qualidade, com gestão sistemática e 

integrada dos recursos hídricos, orientando que a segurança das barragens influi diretamente 

na sua sustentabilidade e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais, devendo-

se criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder público 

e pela sociedade. 

Conhecendo os Sistemas Paraopeba e Rio das Velhas da Copasa, além de obter 

informações técnicas sobre funcionamento das estações e etapas de tratamento, foi possível 

perceber a necessidade e urgência não só de planos, mas de ações concretas para garantir a 

disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a população, devido à possibilidade 

de novos rompimentos de barragens de mineração ou de novos períodos de escassez hídrica. 

Com as visitas técnicas às mineradoras, foi possível conhecer e obter informações não 

só das barragens que motivaram cada visita, mas também de outras estruturas que compõem 

os complexos minerários. Houve acesso aos dados de 16 barragens no total, a maioria com 

finalidade de disposição de rejeitos, sendo 6 delas construídas pelo método a montante, sendo 

que os volumes variaram de menos de 1 Mm 3  a até quase 100 Mm 3 . 

Diversas barragens apresentaram alguns dos níveis de emergência (1, 2 e 3), ou seja, 

com algum potencial de comprometimento de sua segurança ou sem eficácia das ações 

adotadas para anomalias detectadas ou mesmo em situação de risco iminente, com episódios 

de evacuação preventiva ou necessária. 
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Quanto à última classificação de barragens feita pela ANM (fev/19), tem-se que a 

maioria apresentou a classe B a qual corresponde à baixa categoria de risco, porém indica um 

alto dano potencial associado quanto aos possíveis impactos sociais, econômicos e 

ambientais. E, quanto às declarações de estabilidade, para várias das estruturas houve a 

situação de DCE não entregue ou de afirmação de instabilidade no documento. 

De modo geral, as visitas às barragens e as informações obtidas revelaram a fragilidade 

e a vulnerabilidade dos recursos hídricos e demais bens ambientais diante da atividade de 

mineração que afeta áreas essenciais à preservação ambiental das Bacias Hidrográficas do 

Rio Paraopeba e do Rio das Velhas e que coloca em risco o abastecimento público de água 

para Belo Horizonte e região metropolitana dada à possibilidade de ruptura de estruturas e 

contaminação de mananciais. 

Foi possível perceber a dimensão dos impactos ambientais devido à própria existência e 

volume das barragens, pelo que as alterações das características do solo e da paisagem, assim 

como a devastação da vegetação e as modificações no fluxo dos cursos d'água são apenas 

algumas das consequências dessa forma de armazenamento de rejeitos, sendo certo que os 

impactos negativos decorrentes de tragédias socioambientais, como a da Vale S/A, em 

Brumadinho, são inúmeros ou mesmo irreversíveis. 

4.4 	Das oitivas — Autoridades e Atores principais 

Neste tópico serão feitos os apontamentos das principais informações obtidas nas oitivas 

realizadas pela CPI no período de 02 julho a 06 de agosto de 2019. 

Oitivas do dia 02 de julho de 2019 

Oitiva da Feam 

Representante: 

- Presidente da Feam: Renato Teixeira Brandão 

Informações: 
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• O licenciamento ambiental era feito, de forma centralizada, pela Feam. Atualmente, 

esse processo é feito pela Semad, de forma descentralizada, por meio de nove regionais, 

conforme prevê a Deliberação Normativa Copam n° 217. 

• A Feam administra o banco de declarações ambientais, o qual contém o cadastro das 

barragens de indústrias de mineração do estado de Minas Gerais, incluindo a localização e 

dados específicos dessas estruturas. 

• A ANM é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação da Política Nacional de 

Segurança de Barragens. No entanto, o estado de Minas Gerais atua de forma complementar 

nessa fiscalização, de acordo com as Deliberações Normativas do COPAM n° 62 e n° 87. 

• O Plano de Segurança de Barragens é de responsabilidade de cada empresa. Cabe à 

ANM avaliar esse plano. Esse documento deve ficar no empreendimento à disposição da 

fiscalização. 

• O Plano de Ação de Emergência de Barragens deve ser disponibilizado à defesa civil 

municipal e à ANM. Esse documento é um complemento ao plano de segurança da barragem, 

e determina ações que devem ser feitas na ocasião de anomalias dessa estrutura. 

• Os empreendimentos devem apresentar auditorias anuais de estabilidade das 

barragens de rejeitos de mineração, a partir das quais são emitidas as declarações de condição 

de estabilidade. 

• Atuação após o rompimento da barragem B1 em Brumadinho: 

o A Semad tem orientado ações para contenção dos sedimentos no rio Paraopeba e 

afluentes. 

o As intervenções previstas no plano de contenção de sedimentos, a ser executado pela 

Vale S.A., envolvem a construção de duas barreiras hidráulicas, um dique, uma estrutura 

estaca prancha, a retirada do material depositado ao longo do rio e a dragagem do leito do rio, 

no trecho de um quilômetro do local de confluência do rio Paraopeba e do ribeirão Ferro 

Carvão. Essas intervenções devem ser concluídas até o final de setembro. 
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o 	Foi instalada estação fluvial de tratamento da água no ribeirão Ferro Carvão, pela 

empresa Vale S.A. 

o 	A Barragem 6 e a Barragem Menezes, do empreendimento da Vale S.A., em 

Brumadinho, estão recebendo obras de reforço das estruturas. 

• A Vale S.A. comunicou que a realização das obras, no rio Paraopeba, possui caráter 

emergencial e a Feam está elaborando as análises dessas intervenções. Como são consideradas 

obras emergenciais, estão sujeitas a licenciamento ambiental corretivo posterior. 

• Os técnicos da Feam não participaram da análise direta do processo de licenciamento 

da ampliação da área de mineração em Brumadinho. 

• A última fiscalização da barragem B I, em Brumadinho, foi realizada pela Feam em 

2011, por não estar essa estrutura classificada como de alto risco. 

• Atualmente existem 6 servidores realizando ações de fiscalização pela Feam. Há 

previsão de acréscimo de 12 pessoas na equipe. 

• Após o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, foi criado grupo de 

trabalho, no âmbito do governo do estado de Minas Gerais, que discutiu alternativas para o 

tratamento do rejeito total. Desse grupo se originou o decreto que proibiu, em 2016, a 

construção de barragens pelo método de alteamento a montante. 

• Desde 2018, há instrução de serviço que encaminha os licenciamentos de barragens de 

rejeito de mineração para avaliação de viabilidade tecnológica de substituição da instalação 

de barragens de rejeitos por outros métodos construtivos. 

Oitiva do IGAM 

Representantes: 

- Diretora geral do Igara: Munia Carvalho de Melo 

- Diretora de operações e eventos críticos do Igam: Ana Carolina Miranda 

- Gerente de monitoramento do Igam: Katiane Brito 
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- Analista ambiental do Igam: Heitor Moreira 

Informações: 

• A atuação do Igam, após o rompimento da barragem Bl, em Brumadinho, teve como 

foco o monitoramento da qualidade da água. Foi definida uma rede de monitoramento 

integrada da qualidade da água, composta pela Agência Nacional de Águas (ANA), pela 

Copasa e pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (Cprm). 

• Foram instalados 14 pontos de monitoramento da qualidade da água, ao longo do Rio 

Paraopeba, sendo que oito desses pontos já existiam antes e permitiram a comparação com 

dados anteriores ao rompimento. 

• O monitoramento dos parâmetros hídricos inicialmente era diário, com coleta e 

encaminhamento a laboratório contratado, com certificação no INMETRO. Após dois meses 

do desastre, essa coleta passou a ter periodicidade maior. 

• Inicialmente, foi identificado um grande impacto na qualidade da água. O parâmetro 

representativo principal foi a turbidez, além disso, foi mensurada a concentração de 

manganês, alumínio e ferro, os quais são parâmetros representativos do rejeito. 

• Na ocasião do rompimento da barragem B 1, houve oscilação significativa da qualidade 

da água, o que levou à suspensão do uso da água na calha do rio Paraopeba. Também foi 

suspenso o uso de água subterrânea a 100 metros da margem do rio, por orientação da 

vigilância sanitária. 

• Foram encontrados, nos dois meses iniciais, metais não esperados pelo Igam, como 

mercúrio, cádmio, chumbo, cobre. O rompimento da barragem se deu em área de produção, 

a qual contava com resíduos industriais, e, consequentemente, gerou a presença dessas 

substâncias. 

• Em decorrência do período de estiagem, os valores atuais dos parâmetros estão bons, 

uma vez que os sólidos se sedimentaram. No próximo período de chuva, há preocupação com 

o revolvimento desses rejeitos. 
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• Os valores obtidos nas análises podem ser encontrados nos boletins divulgados pelo 

Igam, em seu endereço eletrônico. A periodicidade atual de análise é mensal. 

• Há reuniões mensais dos órgãos da Semad com a Vale S.A., sendo que essa empresa 

também está fazendo monitoramento da qualidade da água no Rio Paraopeba. 

• O rio Paraopeba é classificado como classe II, mas, já antes do rompimento da 

barragem o rio não estava de acordo com os parâmetros dessa classificação. 

• Não existe prazo previsto para a descontaminação do rio Paraopeba. 

Existem 22 outorgas concedidas no rio Paraopeba, do ribeirão Ferro Carvão até a 

represa de Três Marias. Há 49 usos insignificantes nesse mesmo trajeto e três poços tubulares. 

Foi determinado que a Vale S.A. fizesse o cadastramento dos usuários irregulares. 

O licenciamento do novo ponto de captação, solicitado pela Copasa, tramitará pelo 

Igam, mas o órgão ainda não foi chamado a participar desse processo. Somente após a 

formalização da solicitação de outorga o Igam poderá se manifestar. 

O Igam tem a atribuição de garantir à Copasa a vazão licenciada, sendo o 

abastecimento público gerido por essa empresa. Caso haja escassez, outros usos autorizados 

serão restringidos para garantir a vazão para a Copasa, pois o uso é prioritário para 

abastecimento urbano. 

A outorga para abastecimento urbano não é dada para a demanda atual, é dada para 

demanda futura, feita com base em um consumo previsto para 20 anos. 

• Qualquer intervenção que altere a vazão e o regime da água deve ser licenciada pelo 

Igam. O licenciamento máximo é de 30% da vazão mínima verificada no curso do rio. O 

licenciamento pressupõe a existência de vazão e a justificação da necessidade de uso. 

• Até 23 de abril de 2018, todas as outorgas estavam sendo analisadas pela Semad. Após 

essa data, as outorgas desvinculadas de licenciamento ambiental passaram para o Igam. As 

outorgas vinculadas ao licenciamento ambiental ainda são feitas pela Semad, com apoio 

técnico do Igam. 



Oitiva do IEF 

Representante: 

- Diretor geral do IEF: Antônio Augusto Melo Malard 

Informações: 

• Coube ao órgão, no rompimento da Barragem Bl, em Brumadinho, apurar as áreas 

afetadas. Essa identificação inicial foi feita por imagens de satélite, as quais agora estão sendo 

confirmadas presencialmente. 

• A área de amortecimento do Parque do Rola Moça foi atingida, mas a área do parque 

não sofreu dano. 

• Acerca da nova captação, no rio Paraopeba, não há participação do IEF no 

licenciamento ambiental, que é conduzido pela Semad. O IEF atua somente quando há 

intervenção ambiental desvinculada de processo de licenciamento. 

• Acerca de ações de recuperação ambiental, existem medidas sendo analisadas pela 

Feam, sendo que ao IEF cabem ações de recomposição de vegetação. Essas ações ainda estão 

em fase de estudo. 

• O IEF não recebeu nenhuma comunicação da Vale S.A. acerca realização de 

intervenções para proteção da captação de água de Bela Fama. No entanto, empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento são de competência da Semad. 

Oitiva do dia 04/07/2019 - Copasa 

Representantes: 

- Diretor de Operação Metropolitana da Copasa: Rômulo Thomaz Perilli 

- Superintendente de Produção da Copasa: Sérgio Neves Pacheco; 

- Superintendente de Operação da Copasa, em Belo Horizonte: Antônio Carlos Ferreira de 

205 

Oliveira. 



Material disponibilizado/título: Sistema de Abastecimento de Água RMBH. 

Pontos explanados: 

• Segundo o diretor de Operação Metropolitana da Copasa/MG, Rômulo Perilli, o 

sistema de abastecimento de água da RMBH é integrado, atendendo a, aproximadamente, 4,5 

milhões de pessoas; 

• O abastecimento é feito por meio de dois sistemas integrados de produção de 

água: o do Rio Paraopeba, composto pelas barragens Rio das Flores, Serra Azul e do Manso 

e o do Rio das Velhas, que não conta com barragens para armazenamento da água bruta. 

• Apresentação de mapa do sistema integrado de abastecimento de água da RMBH: 

sistema integrado COPASA; sistemas independentes COPASA; sem concessão COPASA; 

• Apresentação das transferências entre os sistemas produtores de água da RMBH; 

• Caracterização dos Sistemas: Rio das Velhas, Morro Redondo, Rio Manso, Serra 

Azul, Vargem das Flores, Catarina, Ibirité, Barreiro; 

• Avaliação da importância da captação a fio d'água no Rio Paraopeba; 

• Apresentação das projeções de redução dos volumes de água nos reservatórios; 

• Propostas para um eventual plano de racionamento e rodízio de abastecimento de 

água na RMBH. 

Principais informações: 

• O abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte — RMBH - é feito, 

principalmente, por meio de um sistema integrado, composto pelo Sistema da Bacia do Rio 

das Velhas (SBV) e pelo Sistema da Bacia do Rio Paraopeba (SBP). 

• Esses sistemas são interligados por meio de uma adutora (linha azul), que leva 

água tratada do reservatório do Taquaril até o reservatório do bairro Céu Azul, ou vice-versa. 

• O SBP possui capacidade instalada de 10.700 1/s, embora esteja com uma 

demanda média de 7.3001/s; já a captação de Bela Fama conta com uma capacidade instalada 

de 9.0001/s, mas gera uma média de 7.4001/s. 

206 



207 

• A Copasa também conta com uma pequena estação de tratamento de água (ETA) 

Morro Redondo, com produção média de 4501/s, cuja água provém de Mutuca, de Fechos e 

da cava da Mina do Capão Xavier. Existem outras fontes de pequena monta, como o Sistema 

Catarina e o Sistema Ibirité. 

• Existem reservatórios de água tratada, que são utilizados em horários de pico, 

estando o maior localizado em Contagem, no Morro Vermelho, com capacidade de 100 

milhões de litros e o outro localizado no bairro São Lucas, com capacidade de cerca de 30 mil 

litros. 

• A perda de água na RMBH gira em torno de 40% da água tratada. Parte 

considerável desse percentual corresponde ao desvio clandestino de água. 

• A Copasa, desde 2015, mantinha a captação a fio d'água no Rio Paraopeba, com 

capacidade de 5.0001/s de vazão, visando suprir eventual desabastecimento na RMBH. 

• A captação, no Rio Paraopeba, possibilitou o bombeamento de mais de 216 

milhões de litros para o reservatório do Rio Manso e a manutenção de níveis elevados nos 

demais reservadores do SBP. 

• A instalação do sistema de captação no Rio Paraopeba custou R$128 milhões. 

Essa captação está desativada desde 25 de janeiro de 2019. 

• Atualmente, a Copasa supre a falta da captação no Rio Paraopeba retirando água 

das barragens Serra Azul, Rio Manso e Várzea das Flores, o que tem diminuído o volume 

dessas represas. 

• Existe a previsão de uma nova captação, 12 km acima do ponto afetado no Rio 

Paraopeba, a ser construída pela empresa Vale S.A. A instalação da nova captação, no Rio 

Paraopeba, fornecerá 5.0001/s, o mesmo volume que era captado anteriormente. A previsão 

para a entrega dessa nova captação é setembro de 2020. 

• Há solicitação da Copasa para adiantar a entrega da nova captação para junho, ou, 

pelo menos, do bombeamento da água, considerando o risco do desabastecimento. 

• A nova captação no Rio Paraopeba se mostrou mais viável do que a captação no 

ribeirão Macaúbas, considerando prazo da obra e vazão possível de ser captada. 
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• Essa nova captação corre o risco de ser atingida por rejeitos provenientes do 

rompimento de barragens de rejeitos de minério, localizadas em Congonhas, já no ribeirão 

Macaúbas, não existe esse risco. 

• Em relação às despesas assumidas pela Copasa, após 25 de janeiro de 2019, a 

empresa recebeu notificação da Advocacia-Geral do Estado (AGE) para lançar, a partir 

daquela data, todas as despesas realizadas para superar os efeitos do dano da barragem, com 

intuito de solicitar à Vale S.A o ressarcimento. A Copasa informou que não repassará nenhum 

custo decorrente desse dano aos usuários. 

• No SBV inexistem barragens para acomodar água bruta, o que leva à inferência 

de que, havendo a contaminação da água do rio das Velhas, imediatamente haverá a 

paralisação da ETA Bela Fama, trazendo impacto real de desabastecimento na RMBH. O 

SRV está em risco devido à presença de 8 barragens da Vale S.A., localizadas a montante do 

ponto de captação. É mencionado que o SBV abastece cerca de 70% do município de Belo 

Horizonte. 

• Na hipótese de interrupção de tratamento do ETA Bela Fama, o racionamento no 

fornecimento de água seria imediato, havendo água para suprir o fornecimento de um dia com 

suspensão por outros três dias. Nessa hipótese, há o agravante de que algumas áreas da RMBH 

podem ficar sem abastecimento, já que o bombeamento não seria capaz de atingir regiões 

mais distantes. A água proveniente do SBP poderia auxiliar, mas ainda não há estudos 

definitivos de áreas que seriam abrangidas por esse fornecimento hídrico. 

• Os reservatórios do Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores contêm, 

atualmente, um volume de cerca de 250 bilhões de litros, o que suportaria alguns meses de 

abastecimento. 

• O índice pluviométrico de 2019 está, até o momento, abaixo dos valores 

registrados em 2018, e, por isso, há a possibilidade de haver desabastecimento em 2020. 

• Acerca das demais medidas para garantia do abastecimento hídrico da RMBH, a 

serem implementadas/estudadas pela Vale, com participação da Copasa: 
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• Obras de proteção no Sistema Bela Fama por meio da construção de barreira 

metálica. 

• Estudos acerca da qualidade da água, em eventual contaminação por rejeitos 

de mineração do Rio das Velhas, visando alternativas de tratamento. 

• Estudos para captação no Rio da Prata para usá-lo no abastecimento de 

Raposos, Nova Lima e Sabará. 

• Estudo sobre a possibilidade de construção da linha vermelha (adutora que 

ligaria o SBP ao reservatório Céu Azul). 

• Estudos para ampliação da produção do SBP. 

• Estudos para captação no ribeirão Macaúbas. 

• Estudos de desassoreamento da represa da Companhia de Energia de Minas 

Gerais (Cemig), para utilização no SBV. 

• Há estudo da Copasa, que será apresentado ao poder judiciário, traçando ações de 

racionamento ou rodízio no fornecimento de água para a RMBH. 

• Em relação à Mundo Mineração, a Copasa informou que é responsável pela obra 

de descomissionamento (contenção, drenagem, monitoramento e tratamento dos rejeitos). 

Prazo de duração da obra: 10 meses. A obra deve ficar em R$12 milhões, devendo arcar a 

Copasa com cerca de R$10 milhões. 

• A Copasa participa de órgãos colegiados que concedem o licenciamento para 

empreendimentos, mas não possui poder de decisão. A participação da concessionária é no 

sentido de apontar os impactos hídricos que o empreendimento trará medidas para minorá-lo. 

• Segundo a Copasa, há risco para a represa de Várzea das Flores, diante de 

empreendimento imobiliário cogitado em Contagem. Efetivando-se o empreendimento, o 

reservatório Várzea das Flores sobreviveria por cerca de 20 anos. 

• Em relação à região do Cercadinho, a Copasa está observando as ações de 

urbanização e reconhece o fato de que é um local importante para a recarga. Há estudo de 

manejo sendo realizado pela Copasa. 

Oitivas do dia 09 de julho de 2019 



Oitiva da SEMAD 

Representantes: 

- Superintendente de Apoio à Regularização Ambiental, Liana Notari Pasqualini 

- Superintendente da Superintendência Regional de Meio Ambiente - Supram - e 

Subsecretário de Regularização Ambiental, Anderson Aguilar 

- Superintendente de Projetos Prioritários - Suppri, Rodrigo Ribas 

Informações: 

• A prioridade, em relação à concessão de outorgas, em todas as bacias do estado de 

Minas Gerais, é do abastecimento público. 

• A Semad acompanha o andamento das ações judiciais e do Comitê Pró Brumadinho, 

no que se refere às alternativas para o abastecimento hídrico da RMBH. 

• O órgão relata que urna empresa independente está realizando o estudo das alternativas 

para garantia do abastecimento hídrico da RMBH e das ações de recuperação da bacia 

do Rio Paraopeba. 

• Estão sendo discutidas, pela Semad, ações de contenção da pluma de contaminação, 

ações para recuperar a bacia do rio Paraopeba e estudos de alternativas para captação 

da água, com o objetivo de aumentar o nível dos reservatórios do SBP. Nesse âmbito, 

compete à Semad avaliar o novo ponto de captação, em relação ao plano da bacia, e a 

concessão da nova outorga. 

• Até a vigência da Lei Estadual n° 23.291 de 2019, a fiscalização do Estado se restringia 

exclusivamente à fiscalização ambiental das barragens. Após a vigência da lei 

supracitada, a atuação da Semad, especificamente da Feam, abrangerá, além das ações 

de fiscalização ambiental, ações de segurança de barragem que não conflitem com as 

competências da ANM e das defesas civis. Há necessidade de regulamentação para 

melhor definir de que modo a Semad atuará complementarmente à competência 

fiscalizatória da ANM. 

• Mesmo estando a Semad excluída da atribuição de segurança de barragens, ela mantém 

um banco de dados com a declaração de estabilidade das barragens de mineração 
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industriais. Logo, há conhecimento, por parte da Feam, das barragens que não possuem 

declaração de estabilidade ou não possuem a estabilidade garantida, as quais se tornam 

foco das fiscalizações. 

• Compete à ANM, a fiscalização da segurança das barragens, atestada por laudos 

emitidos pelos auditores externos e independentes indicados pelas mineradoras. 

• Há o acompanhamento, pelos servidores da Feam, da execução de ações apontadas 

pelos auditores externos como necessárias para que determinada barragem atinja a 

estabilidade. 

• A Feam possui seis técnicos para atuar nesse serviço, produzindo, anualmente, cerca 

de 360 fiscalizações. A Semad está treinando cerca de 40 técnicos das 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Suprams) para acompanhar as 

declarações de condição de estabilidade das barragens e recomendações conexas, com 

previsão de serem contratados 12 geotécnicos. 

• A legislação destina a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades 

de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários (TFRM) ao 

Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema). O governo tem se organizado para 

proceder às transferências conforme previsto na lei, existindo entre essas destinações 

a de subsidiar os programas ambientais. 

• O Igam, desde a grave crise hídrica ocorrida no Estado de Minas Gerais em 2014, 2015 

e 2016, iniciou discussão junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Foram 

criados comitês e grupos técnicos incumbidos de discutir a produção de água. 

• Após o rompimento da barragem da Samarco, a Semad montou um grupo de trabalho, 

do qual se originou um decreto, em 2016, que proibiu a construção de barragens com 

o método de alteamento a montante. 

• A Semad buscou interagir, a partir de 2016, com os empreendedores detentores de 

barragens que foram construídas sob o método de alteamento a montante, com o 

objetivo de obter a descaracterização ou o descomissionamento dessas estruturas. 

• Logo após o rompimento da Barragem B 1 , em Brumadinho, a Semad sobrestou a 

análise de todos os pedidos de licenciamento ambiental de barragens de mineração, 
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para aprofundamento dos métodos de análise. Também houve 

cancelamento/arquivamento de todos os processos de licenciamento de barragens 

construídas com o método de alteamento a montante, sendo que essas estruturas 

deveriam ser descaracterizadas ou descomissionadas. 

• O Sisema discute a criação de cadastro de auditores externos e independentes de 

barragens de rejeitos de mineração. 

• O processo administrativo de concessão da licença prioritária no Estado, não decorre 

de uma classificação feita pela Semad, mas surge a partir de um exame do Instituto 

Integrado de Desenvolvimento Econômico. 

• O processo de licenciamento na atividade minerária é complexo, exigindo um tempo 

maior para se chegar à votação no Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). 

O processo de licenciamento de B 1, da Vale S.A., em Brumadinho, demorou 3 anos e 

4 meses. 

• Em relação à Superintendência de Projetos Prioritários (Suppri) o órgão foi criado com 

o objetivo de dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental. 

• O projeto da Barragem B 1, que solicitou a retomada das atividades das minas Jangada 

e Córrego do Feijão, estava em análise na Supram, um deles desde 2013 e o outro 

desde 2015. O processo da Barragem B1 chegou à Suppri em janeiro de 2017, tendo 

sido liberada a licença ambiental em dezembro de 2018, ultrapassando o prazo previsto 

na legislação, de um ano. 

• Nesse processo não se fazia menção à disposição de rejeitos na barragem, mas ao 

descomissionamento da barragem e à ampliação da produção minerária, que se daria 

com o aumento da cava da mina Jangada e a retomada de rejeitos da barragem Bl. 

• A barragem B1 possuía um volume total de 11 milhões de m 3 , desse total, a estrutura 

forneceria 2 milhões de metros cúbicos por ano para tratamento e disposição de rejeitos 

em cava confinada. Esse processo não aumentaria os riscos, pois consistia no 

aproveitamento dos rejeitos para descomissionamento. Nessa operação, estimavam-se 

seis anos para recuperar a B1 e replantar a vegetação local. 
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• No processo da B1 existiam duas etapas que atestavam sua estabilidade: la: o conjunto 

de declarações atestado em agosto pela empresa Tüv Süd. 2a: Havia também atestado 

expedido pela Volg Br, alegando não haver problemas de instabilidade da barragem 

com a recuperação dos rejeitos, de acordo com o projeto apresentado pela Vale S.A. 

No entanto, a Tüv Süd apresentou declaração que alertava para o impedimento de 

utilizar máquinas pesadas nas proximidades da barragem. 

• De acordo com a Portaria n° 70.389, de 17 de maio de 2017, da ANM, obtida a licença 

ambiental para descaracterização/descomissionamento é necessário um novo relatório 

de segurança da barragem, para autorização das atividades pela ANM. 

• A participação da população no processo de licenciamento ambiental ocorre nos 

seguintes momentos: na requisição da audiência pública; durante todo o curso do 

processo de licenciamento; na audiência de votação do Copam; após a votação da 

licença, quando qualquer cidadão pode interpor recurso contra a decisão colegiada; na 

elaboração do plano anual de fiscalização às barragens, votado no Copam. 

• Acerca das obras classificadas como emergenciais, a Semad acompanha a realização 

dessas obras, que passam pela análise de uma equipe multidisciplinar, sob a 

coordenação da Feam. 

Oitiva da ANM 

Representantes: 

- Gerente Regional da ANM, Jânio Alves Leite 

- Chefe de Divisão de Segurança de Barragens da ANM, Luiz Henrique Passos 

Informações: 

• A ANM conta com três servidores para fiscalização da segurança das barragens de 

mineração. 

• O órgão sinaliza a necessidade de contratação de pessoal e sugere a adoção de 

requisitos mais apurados para que a ANM conte com servidores de melhor qualidade 
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técnica para o acompanhamento do processo de outorga da licença de mineração e sua 

fiscalização. 

• Em 2017, o órgão editou uma portaria exigindo que as mineradoras instalassem 

câmeras e adotassem outras medidas, como a instalação de sirenes. 

• A Divisão de Segurança de Barragens surgiu em dezembro de 2018, após o 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - ter sido transformado em 

ANM. 

• Diante do ocorrido em Brumadinho, os técnicos da ANM determinaram que todas as 

barragens construídas pelo método de alteamento deveriam ser objeto de inspeção 

especial. Essa titulação tem como efeito exigir o acompanhamento técnico diário. 

• A ANM, com o auxílio de técnicos, expediu a Resolução n° 4/19, a qual proibiu a 

construção de barragens de rejeitos de minério pelo método de alteamento a montante, 

em todo o território nacional. 

• O aumento da demanda minerária aumenta a destinação de rejeitos, enquanto a 

diminuição leva à baixa produção de rejeitos. Isso impacta no manejo da barragem e 

deve ser considerado pelos técnicos. 

• Quanto aos procedimentos de reintegração ao meio ambiente, para acompanhar a 

desativação das barragens, exige-se tempo para que a empresa realize o procedimento, 

além de acompanhamento de técnicos da ANM. 

• A investigação do rompimento da barragem B 1, em Brumadinho, está sendo conduzida 

pela Gerência de Barragens, em Brasília. 

• Diante do ocorrido em Brumadinho, os auditores técnicos externos se sentiram 

forçados a elaborar o laudo com maior critério objetivo, adiando, assim a entrega do 

laudo, o que fez aumentar, na ocasião, o número de barragens comprometidas com a 

segurança. 

• Em 2018, durante inspeções visuais em empreendimentos minerários, o órgão 

presenciou o esforço de técnicos e mineradoras para se adequar às normas de 

segurança. As empresas realizavam as inspeções quinzenais, cujos dados eram 

repassadas ao Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens - SIGBM - e, 
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quando existiam correções, eram rapidamente atendidas pelas mineradoras. Após as 

mais recentes apurações, algumas mineradoras assumiram o risco quanto a 

determinados eventos e não os comunicaram à ANM. 

• A ANM mencionou a dúvida que afligiu os técnicos responsáveis pela segurança da 

barragem Maravilhas da Vale S.A., os quais, em semana anterior, afirmaram 

estabilidade da barragem e, na semana seguinte, posicionaram-se pela instabilidade. 

Diante da dúvida, os técnicos da ANM optaram por orientar a Defesa Civil para recuar 

os moradores do raio alcançado pela mancha de inundação. 

• A ANM considera importante que a empresa leve sempre em consideração o alerta de 

instabilidade dado pelo técnico responsável e não despreze a sugestão de evacuação 

das pessoas. 

• A ANM defende a presença do auditor externo e independente na aferição da 

estabilidade das barragens de rejeitos de minérios, por entender que esse profissional 

possui melhor condição para examinar essa questão do que um técnico da ANM, 

detentor de competência mais ampla na atividade de fiscalização. 

• A ANM avalia o plano de aproveitamento econômico da atividade minerária. A planta 

da empresa não traz detalhamentos, embora diga que fará o beneficiamento do minério, 

por exemplo, com a instalação de uma barragem. No pedido, o empreendedor 

comprovará à ANM que possui condição econômica para fazer o aproveitamento da 

lavra, vindo, então, a receber o direito de concessão à lavra. 

• Diante disso, a mineradora buscará no órgão ambiental a Licença Prévia - LP, aprovada 

no órgão colegiado do Estado. Aprovada essa LP, surge a Licença de Operação - LO, 

que dará ao minerador aptidão para minerar. 

• A concessão de lavra caminha paralelamente com a licença ambiental. Para a ANM 

expedir a portaria de lavra, o empreendedor precisa apresentar a Licença de Instalação 

- LI, que ainda não o torna apto a minerar. Acrescentou que o empreendedor 

necessitará, posteriormente, apresentar a LO. 

Oitivas do dia 16 de julho de 2019 
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A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 

ARMBH — convidada para a oitiva designada não compareceu e não enviou representante ou 

justificativa. O Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Marco Aurélio de 

Barcelos Silva, foi convidado para a data em questão, contudo o convite não foi devidamente 

recebido e o mesmo fora convocado para o dia 06/08/2019, momento em que compareceu à 

CPI. 

Oitiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA 

Representante: 

- Assessor de Políticas Ambientais: Eduardo Tavares 

Informações: 

• Na ocasião do risco desabastecimento, no município de Belo Horizonte, entre 2014 e 

2016, as soluções encontradas à época foram: aumentar a vazão do complexo 

Anglogold Ashanti e construir uma captação no Rio Paraopeba. 

• O risco de rompimento de barragens de rejeitos de mineração, localizadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, torna o município de Belo Horizonte dependente da 

responsabilização da Vale S.A para a construção de novas alternativas de 

abastecimento. 

• É necessário pensar em novas soluções sustentáveis, não só no risco iminente. A 

SMMA menciona a possibilidade de utilização de tecnologias simples, como poços 

artesianos, reutilização e reaproveitamento de água usada. 

• A cidade ainda não possui um plano B de abastecimento, seja por questões 

climatológicas ou antrópicas. 

• Acerca do Programa de Cadastro Único de Nascentes, a secretaria observou a 

necessidade de capacitação técnica e a influência de questões orçamentárias para 

implementação. 
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• Há perda de cerca de 40% da água tratada da Copasa e há meta de diminuição desse 

índice para 30% até 2030. 

• Sobre a presença de mineradoras na Serra do Curral: Lagoa Seca: possui licença 

ambiental parcial; Ferrominas: foi paralisada e deu origem ao Parque Municipal das 

Mangabeiras; Empresa de Mineração Pau Branco — Empabra: após paralisação, está 

sob esfera de licenciamento do Estado. SMMA acompanha a fiscalização realizada 

pelos órgãos estaduais. 

Oitiva da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI. 

Representante: 

- Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura: Josué Valadão 

Informações: 

• O Município, desde 2002, possui convênio com a Copasa para concessão de serviços 

de abastecimento de água e saneamento. 

• São feitas reuniões mensais entre a empresa e a Diretoria de Gestão de Águas Urbanas 

para acompanhamento dos serviços prestados. 

• A Copasa tem um plano de investimento próprio e a Smobi segue o Plano Municipal 

de Saneamento de Belo Horizonte. 

• No dia 17 de abril de 2019, representantes da Smobi se reuniram com a diretoria da 

Copasa para um posicionamento sobre a situação hídrica após o ocorrido em 

Brumadinho. Na ocasião, foi discutida a necessidade de construção de uma nova 

captação de água no rio Paraopeba, ao longo de 20 meses. 

• Segundo a secretaria, o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - já foi assinado pela 

Vale S.A. e será firmado em breve pela Copasa. A secretaria considera que o prazo 

para construção da alternativa de captação deveria ser menor. 

• O convênio será encerrado se a Copasa for privatizada, por se tratar de uma cláusula 

de efeito suspensivo no contrato de concessão. 
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• A Smobi revela preocupação com projeto de lei que altera a Política Nacional de 

Saneamento Básico. A Smob está estudando as consequências de sua aprovação. 

• Acerca da possibilidade de faltar água antes da conclusão das obras da nova forma de 

captação, a secretaria considera ser uma hipótese muito remota, mas, se ocorrer, deve-

se conscientizar a população para combater o desperdício e o vazamento de água de 

todas as formas. 

Oitivas do dia 23 de julho de 2019 

Oitiva da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN Mineração S/A 

Representante: 

- Gerente Geral de Serviços Técnicos da CSN: Henrile Pinheiro Meireles 

Informações: 

• O Complexo Fernandinho (localizado em Rio Acima) foi adquirido pela CSN em 

2007, da empresa NAMISA, e está em operação desde essa época. A CSN nunca 

dispôs rejeitos nessas barragens. 

• Nesse complexo, existem quatro barragens, sendo duas barragens construídas pelo 

método de alteamento à jusante (ECO 1 e ECO 2), para contenção de sedimentos; e 

duas barragens construídas pelo método de alteamento à montante (B2 e B2A), para 

disposição de rejeitos. 

• Dados de B2A: Início de operação em 1994, construída pelo método de alteamento à 

montante, com capacidade de 6,4 milhões de m 3 , conta com auditoria técnica de 

estabilidade semestral. A operação nessa barragem está paralisada. Obras de 

estabilização estão em andamento, com previsão de término para o 2° semestre de 

2020. Obras para descomissionamento da barragem previstas para o período de 2021 

a 2028. 

• Dados de B2: Início de operação em 1989, construída pelo método de alteamento à 

montante, com capacidade de 2,6 milhões de m 3 , conta com auditoria técnica de 
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estabilidade semestral. A operação nessa barragem está paralisada. Obras de 

descaracterização estão em andamento, com previsão de término para o 2° semestre 

de 2020. Obras para descomissionamento somente após o descomissionamento de B2. 

Possui estabilidade garantida pelo auditor. 

• Barragem ECO 1: Construída pelo método de alteamento a jusante, com capacidade 

de 41 mil m3 , conta com auditoria técnica de estabilidade semestral. Tem função de 

clarificação da água, para controle de turbidez. Obras de alteamento em andamento, 

com previsão de término no 1° semestre de 2019. Estabilidade garantida pelo auditor 

em setembro de 2018. 

• Barragem ECO 2: Construída em etapa única, sem alteamentos, com capacidade de 

104.000 m3, conta com auditoria técnica de estabilidade semestral. Obras de 

descaracterização em andamento, com previsão de término para o 2° semestre de 2020. 

Estabilidade garantida pelo auditor em setembro de 2018. 

• É mencionada adequação no Complexo Fernandinho por meio da construção de canal 

que impede a entrada de águas pluviais nas estruturas do complexo. 

• Monitoramento do Complexo Fernandinho: há equipe técnica responsável durante 

todos os dias. As barragens são monitoradas com 105 instrumentos, contando com 

sismógrafos. Ocorre medição de pressão, nível d'água, vazão e deslocamento 

superficial. Até o momento não houve detecção de anomalias. 

• Foi relatado que as barragens não rompem de forma repentina, é possível fazer o 

monitoramento e detectar com antecedências possíveis anormalidades. 

• Os parâmetros de turbidez das estruturas estão adequados. 

• O processo de descomissionamento é lento, respeitando a freática e a estabilidade das 

estruturas. Para barragens pelo método de construção a montante, a opção mais segura 

é não trabalhar a jusante da barragem, na área do maciço. 

• No caso de ruptura de barragens do complexo Fernandinho, o representante da CSN 

informa que os rejeitos de mineração não atingiriam a ETA — Bela Fama apenas 

afetariam a turbidez. 
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• Estruturas do Complexo de Casa de Pedra (localizado em Congonhas): 9 barragens 

construídas pelo método de alteamento a jusante, sendo 2 de rejeitos (Casa de Pedra 

e B5) e 7 de sedimentos (Esmeril IV, Bichento IIIA, Engenho, Vila II, Poço Fundo, 

Lagarto, Batateiro de Baixo); uma barragem construída pelo método de alteamento a 

montante (B4), para disposição de rejeitos. 

• Dados gerais da barragem Casa de Pedra: operação iniciada em 2009; estrutura 

utilizada para armazenamento de rejeito e água (recirculação); construída em duas 

etapas; método de alteamento a jusante, com a última etapa concluída em 2014; 

construída em aterro compactado; possui capacidade de 65 milhões de m3 , incluindo 

as barragens B2, B3 e B6, inundadas pelo reservatório de Casa de Pedra; altura do 

maciço principal: 84 metros. É realizada auditoria semestral independente, o 

monitoramento é diário, com emissão de relatórios quinzenais. Essa barragem possui 

laudo de estabilidade. A Barragem Casa de Pedra é monitorada por 144 instrumentos. 

A empresa afirma a segurança dessa barragem. 

• Acerca da barragem B4, relata-se que a operação foi paralisada em 2018. 

• Processo de descaracterização das estruturas do Complexo de Casa de Pedra:  

barragem com descaracterização concluída: Batateiro de Baixo; barragem com 

descaracterização em andamento: B5; barragem B4 começará a ser descaracterizada 

ainda em 2019. É apresentado o projeto de descomissionamento da barragem Casa de 

Pedra (o processo terá início em 2021, não é possível afirmar a data do término, por 

critérios técnicos). 

• As barragens do Complexo Casa de Pedra, no caso de rompimento, afetariam o rio 

Paraopeba. O impacto também se daria no âmbito da turbidez. 

• Acerca do Complexo Pires, em Ouro Preto, é informado que, em 2016, foi paralisada 

a operação a úmido e, consequentemente, ocorreu paralisação da disposição de rejeito 

nas barragens. As barragens existentes nesse complexo são: barragem do Vigia e 

Auxiliar do Vigia, sendo que essa está com processo de descaracterização em 

andamento. 
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• No caso de ruptura das barragens da empresa, a turbidez poderia afetar os cursos 

hídricos. No entanto, a CSN afirma que, atualmente, os índices de turbidez em suas 

barragens no Complexo de Fernandinho, bem como nas demais unidades, apresentam 

níveis adequados. Desse modo, isso não impactaria os cursos d'águas utilizadas no 

abastecimento, em caso de anomalia das estruturas. 

• A CSN, a partir do rompimento da barragem de Fundão, paralisou a utilização de suas 

estruturas à montante. 

• Desde 2016 a CSN vem implantando estratégias para redução de rejeitos. A partir de 

2020 a CSN começará a operar sem disposição de rejeitos em barragens (mediante 

disposição em pilhas e utilização de sistema de filtragem). É relatado que a mineração 

a seco amplia em até 10 vezes o custo do processo. 

Oitiva da Anglogold Ashanti 

Representante: 

- Diretor de Pessoas, Projetos e Suporte Técnico da AngloGold Ashanti: Ricardo de 

Assis Santos 

Informações: 

• A empresa não possui barragens construídas pelo método de alteamento a montante. 

• A Anglogold Ashanti conta com 6 barragens de mineração: Cocoruto, Rapaunha, 

Calcinado (em Nova Lima, Planta Metalúrgica do Queiroz); CdS I, CdS II (Santa 

Bárbara); Cuiabá (Sabará). Conta também com um reservatório de água (Cambimbe, 

em Nova Lima, Planta Metalúrgica do Queiroz). 

• As barragens de mineração da empresa, em caso de rompimento, não afetariam a 

captação de Bela Fama, uma vez que essas estruturas estão localizadas a jusante da 

captação. 

• A empresa não possui barragens que possam afetar o Rio Paraopeba. 

• A empresa também possui 3 represas hidrelétricas: Lagoa Grande, Codorna, Miguelão 

(Nova Lima), as quais compõem o Sistema Hidrelétrico do Rio Peixe, que conta ainda 
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com sete pequenas centrais hidrelétricas. Esse sistema acumula água da chuva para 

produção de energia elétrica e contribui para a regularização da vazão do Rio das 

Velhas, onde fica a captação de Bela Fama, nos períodos de estiagem. A contribuição 

para a captação realizada pela Copasa chega a 25%. Esse sistema também contribui 

para a melhora do amortecimento de chuvas de grande intensidade. 

• A Anglogol Ashanti integra o Comitê Comvazão, na Bacia Hidrográfica do rio das 

Velhas. 

• A empresa afirma que todas as barragens e reservatórios estão seguros e estáveis, 

devidamente licenciados e fiscalizados pelos órgãos responsáveis. 

• As inspeções técnicas especializadas internas ocorrem com frequência 

diária/quinzenal, as externas ocorrem semestralmente e as internacionais com 

periodicidade quadrienal/anual. 

• A empresa está em transição de disposição de barragens para disposição a seco, sendo 

que: 50 % na deposição na Mina do Cuiabá (Sabará) é feita a seco, bem como 30% na 

Mina CdS (Santa Bárbara) e 15% da Planta do Queiroz (Nova Lima). 

• A empresa está em discussão com os órgãos competentes para descaracterização e 

descomissionamento das barragens de rejeitos, mas não há prazo para início dessa 

operação. 

Oitiva do dia 30/07/2019 - Vale S.A. 

Representantes: 

- Gleuza Jesué (Gerente de Reparação em Brumadinho e da Bacia do Rio Paraopeba) 

e demais representantes técnicos 

Informações: 

• Barragem B3/B4 — Mina Mar Azul: Plano de Ação de Emergência para Barragem de 

Mineração (PAEBM): sim. Status: Paralisada. Finalidade: disposição de rejeitos. 

Situação atual: nível 3. Método construtivo: à montante. Altura: 55 metros. 

Comprimento da crista: 245 metros. Volume atual: 2,7 Mm 3 . Mancha de Inundação: 
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inicia na mina de Capão Xavier e vai até o final do município de Nova Lima, passando 

pelo município de Raposos. 

• Barragem Forquilha I — Mina de Fábrica: PAEBM: sim. Status: Paralisada. Finalidade: 

disposição de rejeitos. Situação atual: nível 3. Método construtivo: à montante. Altura: 

98 metros. Comprimento da crista: 420 metros. Volume atual: 12,0 Mm 3 . Mancha de 

inundação: passa por sete municípios (não mencionados, mas mostrados em imagem). 

• Barragem Forquilha II — Mina de Fábrica: PAEBM: sim. Status: Paralisada. 

Finalidade: disposição de rejeitos. Situação atual: nível 2. Método construtivo: à 

montante. Altura: 88 metros. Comprimento da crista: 480 metros. Volume atual: 22,8 

Mm3 . 

• Barragem Forquilha III — Mina de Fábrica: PAEBM: sim. Status: Paralisada. 

Finalidade: disposição de rejeitos. Situação atual: nível 3. Método construtivo: à 

montante. Altura: 77 metros. Comprimento da crista: 710 metros. Volume atual: 19,4 

Mm3 . 

• Barragem Grupo — Mina de Fábrica:  PAEBM: sim. Status: Paralisada. Finalidade: 

disposição de rejeitos. Situação atual: nível 2. Método construtivo: à montante. Altura: 

44 metros. Comprimento da crista: 246 metros. Volume atual 0,5 Mm 3 . 

• Barragem Vargem Grande — Mina Abóboras: PAEBM: sim. Status: Paralisada. 

Finalidade: disposição de rejeitos. Situação atual: nível 1. Método construtivo: à 

montante. Altura: 35 metros. Comprimento da crista: 800 metros. Volume atual: 12,4 

Mm3 . 

• Barragem Maravilhas II — Mina do Pico: PAEBM: sim. Status: Paralisada. Finalidade: 

disposição de rejeitos. Situação atual: nível 1. Método construtivo: à jusante. Altura: 

98 metros. Comprimento da crista: 740 metros. Volume atual: 94,0 Mm 3 . Mancha de 

inundação: passa por dezessete municípios. Não há previsão de descaracterização, uma 

vez que essa estrutura é construída pelo método de alteamento a jusante. As 

adequações quanto ao fator de segurança serão concluídas até esse ano. A empresa 

pretende continuar utilizando a barragem no processo produtivo. 
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• Os projetos de descaracterização das nove barragens da Vale S.A, construídas pelo 

método de alteamento a montante, foram protocolados na Semad, ANM, MPE, em 22 

de março de 2019. 

• Os referidos projetos são divididos em duas fases: 

- Ações para adequação do fator de segurança e reforço da estrutura. 

- Remoção dos alteamentos a montante e dos rejeitos contidos (descaracterização, de 

fato). 

• Cronograma dos projetos de descaracterização: A duração das etapas se baseia nos 

conceitos desenvolvidos até o momento. Os quantitativos destas atividades podem 

alterar com a evolução da engenharia, detalhamento das investigações de campo, como 

topografia, ensaios de laboratório e o tipo de solução construtiva adotada. 

• É apresentado o cronograma para descaracterização de B3/B4, bem como as fases. 

Conclusão prevista em 2021. Com  o objetivo de minimizar os impactos no caso de 

uma possível ruptura dessa estrutura, está sendo construída uma contenção à jusante: 

a 12 km da barragem (15 minutos), no município de São Sebastião das Águas Claras. 

• Essa estrutura de contenção tem como objetivo evitar que os rejeitos cheguem ao rio 

das Velhas, e, consequentemente, à ETA Bela Fama. Previsão de conclusão da 

estrutura de contenção: 23 de dezembro de 2019. 

• São apresentadas as fases para descaracterização das barragens Grupo, Forquilhas I, II 

e III, da Mina de Fábrica. Também será construída uma estrutura para contenção a 

jusante, a 12 km das barragens (40 minutos), no município de Itabirito. A estrutura 

deverá contar com galerias, que apresentarão comportas caso haja necessidade de 

contenção de rejeitos. As galerias possibilitariam a passagem da água. Material 

utilizado: concreto rolado. Previsão de conclusão da contenção: janeiro de 2020. 

• As estruturas de contenção têm o objetivo de preservar o fluxo natural do rio, e em 

caso de rompimento, se tornar um barramento para retenção do rejeito. O sedimento 

residual, eventualmente carreado junto ao fluxo do rio para Bela Fama, será tratado 

por meio do sistema de reforço, a ser implantado junto ao sistema atual. 
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• Projetos de descaracterização de barragens protocolados na Feam em 22/03/19 e 

27/05/19 (protocolos 57001-1501-2019 e 109685-1501-2019 respectivamente): 8B —

Mina de Águas Claras; Fernandinho — Complexo Vargem Grande; Forquilha I, II e III 

— Mina de Fábrica; Grupo — Mina de Fábrica; Sul Superior — Mina Gongo Soco; 

Vargem Grande — Complexo Vargem Grande; B3/B4 — Mina Mar Azul. Estão em 

análise pela Feam. 

• Contextualização: 

- Envio pela COPASA da Comunicação Externa CE019/2019 — 11 de Março de 2019; 

- Reunião com a COPASA para avaliação dos cenários de abastecimento RMBH —

25/03/2019; 

- Realização de reuniões semanais com a COPASA a partir de Abril\2019; 

- Contratação de estudos para reforço no tratamento de água ETA Bela Fama, Rio das 

Velhas — 08/05/2019; 

- Contratação de projeto da Nova Captação no Rio Paraopeba — 01/06/2019; 

- Audiência AGE com compromisso em ATA de realizar as obras da nova captação 

no rio Paraopeba — 18/06/2019; 

- Audiência AGE em 9/07/2019 — Assinatura do Termo de Compromisso entre a Vale 

e MPMG — interveniência AECOM, Estado de Minas Gerais, MPF e Copasa. 

• Sistema de captação no rio Paraopeba — nova adutora (captação a montante) 

o Caracterização: Obra para captação de 5.000L/s de água, situada a montante do 

rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, a 12 km da captação 

existente. 

o Essa nova captação se interligará a estação de tratamento de água do Sistema 

Rio Manso. 

o Objetivo: Suplementar parte do abastecimento do município de Belo Horizonte 

o Justificativa: Suspensão do uso da água bruta do rio Paraopeba, a jusante do 

rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, pelos órgãos estaduais. 
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o Data prevista para conclusão do projeto: 10/2019. 

o Data prevista para entrega da obra: 09/2020. 

o Empresa responsável pelo projeto: ECM Engenharia. 

o Custo estimado: R$ 436 milhões. 

o Empresa responsável pela implantação: Em definição. 

o Concluído até o momento: levantamento topográfico por drone, traçado 

definido. 

o Segundo a Vale S.A, o prazo de conclusão da obra é suficiente para que não 

ocorra o desabastecimento da RMBH. 

• Ações propostas no sistema de captação de água do Rio das Velhas (Bela Fama) 

o Caracterização: 

- Estrutura para proteção da captação e da subestação da COPASA no rio das Velhas. 

- Sistema de tratamento complementar na planta de Tratamento de Água da COPASA 

no rio das Velhas. 

o Objetivo: Evitar/reduzir os impactos no abastecimento de Belo Horizonte. 

o Justificativa: Eventual elevação do nível de risco de rompimento das barragens 

nível 2 e 3 da Vale na Bacia do rio das Velhas. 

o Proteção da captação de Bela Fama 

- Projeto concluído. 

- Data prevista entrega da obra: 10/2019. 

- Empresa responsável pelo projeto: Serra Azul. 

- Empresa responsável pela obra: Piacentini. 

- Custo estimado da obra: R$ 8 M. 

o Ações previstas para a proteção da captação de Bela Fama:  

- Elaboração do projeto executivo e construção de um muro de proteção a ser 

executado contornando a elevatória do baixo recalque, do Sistema de Captação de Água do 

Rio das Velhas da COPASA, em Bela Fama, Nova Lima / MG. 
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- O muro deve proteger as seguintes unidades da Elevatória de Baixo Recalque: casa 

de bombas; canal de adução de água para as bombas; transformadores de energia elétrica. 

o Reforço no tratamento da ETA de Bela Fama 

- Data prevista para conclusão do estudo de viabilidade: 12/2019. 

- Data prevista para entrega da obra: será detalhada após o resultado do estudo. 

- Empresa responsável pelo projeto: Potamos e UFMG. 

- Custo estimado do estudo: R$ 3 milhões. 

- Foi realizada a análise da composição dos rejeitos das barragens da Vale S.A que 

estão em nível II e nível III. Esses rejeitos estão classificados como classe II, segundo a 

legislação, resíduos não perigosos. Além disso, também está sendo realizada a análise dos 

sedimentos já existentes no Rio das Velhas (a montante de Bela Fama). 

• A empresa afirma que os valores disponíveis nos reservatórios da Copasa são capazes 

de suprir a demanda do abastecimento hídrico da RMBH até a conclusão da nova 

captação no Rio Paraopeba. No entanto, a Vale S.A também trabalha com a 

possibilidade de ações de contingenciamento, que envolvem racionamento. 

• A Vale S.A promoveu a retirada da população da zona de auto salvamento de todas as 

barragens classificadas como nível III. 

• As inspeções nas barragens ocorrem a cada 15 dias, a partir do momento que entram 

em processo de inspeção especial, as verificações são diárias. 

• A empresa revela que o ocorrido em Brumadinho está em investigação, uma vez que 

os dados não internos não indicavam anomalias. Mas é relatado que houve um defeito 

nos piezômetros de B 1, a partir do momento que foram automatizados, uma vez que 

houve uma troca de cabo dos instrumentos, o que levou a leituras anômalas. 

• B1 tinha, aproximadamente, 12 milhões de m 3  de rejeitos. Após o rompimento, 3 

milhões de m3  permanecem dentro da barragem, 9 milhões de m 3  desceram, sendo que 

7 milhões de m3  permaneceram até a confluência do córrego Ferro-Carvão com o Rio 

Paraopeba. O restante permaneceu no trajeto, anterior à confluência. 

• Desde o dia 25 de janeiro, duas horas após o rompimento da barragem, a Vale S.A 

iniciou o monitoramento da qualidade da água do rio Paraopeba, desde o ponto de 
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contaminação, até a confluência com o Rio São Francisco, em 66 pontos. A frequência 

é diária. Cerca de 65.000 avaliações por semana. 

• A empresa relata que, pelos resultados obtidos, em vários pontos, é possível verificar 

que o rio Paraopeba voltou à condição anterior ao rompimento de B 1. A região 

próxima do rompimento ainda apresenta parâmetros alterados, principalmente 

turbidez. 

• A Vale S.A. realiza obras emergenciais para contenção dos rejeitos da bacia do Rio 

Paraopeba, com a finalidade de que não haja carreamento durante o período de chuva. 

São utilizadas estruturas do tipo estaca prancha, diques, dentre outros, para essa 

finalidade. Previsão de conclusão em outubro de 2019. 

• Atualmente, na área ambiental afetada, será iniciada a remoção dos rejeitos. 

Inicialmente será feito um projeto-piloto, com posterior revegetação. Ainda está em 

definição o destino dos rejeitos, há intenção de ser na cava da própria mina. 

• Também estão previstas ações ambientais compensatórias, e ações de médio a longo 

prazo para recuperação da Bacia do Rio Paraopeba. Está sendo finalizado um plano de 

recuperação socioambiental para a referida bacia. 

• Não houve opção pela nova captação no ribeirão Macaúbas porque a obra seria mais 

demorada, e não atenderia à demanda do abastecimento. 

• Valores da Vale S.A atualmente bloqueados pelo poder judiciário: aproximadamente 

8 bilhões reais. 

Oitiva do dia 06/08/2019 

Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. 

Principais informações: 

As ações do governo estadual não se apresentam tão contundentes no que se refere 

ao abastecimento de água da RMBH, pelo fato de que a competência desse serviço incumbe 

à Copasa. 
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A previsão do término da nova captação no rio Paraopeba é setembro de 2020, 

com o funcionamento dessa captação, a água bombeada seria suficiente para repor a captação 

paralisada desde o rompimento da barragem em Brumadinho. 

As áreas a serem utilizadas na implementação dessa nova captação no Rio 

Paraopeba já foram declaradas de utilidade pública pelo Estado e já tiveram as licenças 

ambientais concedidas. 

Sendo cumprido o cronograma da obra, não deverá existir risco de 

desabastecimento de água potável na RMBH. No entanto, caso o índice pluviométrico de 

2020 seja semelhante aos índices registrados em 2014 e 2015, será inevitável a adoção do 

racionamento no fornecimento de água potável na RMBH, nos meses de junho a setembro de 

2020. 

A Defesa Civil do Estado monitora as condições de estabilidade das barragens 

classificadas no risco nível 3, tudo no intuito de prevenir danos e para exigir das mineradoras 

medidas conetivas ao risco de rompimento. 

O Comitê Gestor Pró-Brumadinho se reúne regularmente e discute ações que 

possam ser adotadas em eventual rompimento de alguma dessas barragens classificadas no 

nível 3. 

Acerca de questionamento se a essa Secretaria possui algum planejamento para 

atender eventual interrupção na captação de água do Rio das Velhas, a Secretaria não possui 

competência administrativa para executar obras de infraestrutura no abastecimento e 

saneamento em Belo Horizonte. Essa função é da Copasa, que firma contratos de concessão 

com os Municípios. 

Ações do Estado para minimizar os riscos de abastecimento de água: 

concentração de esforços para que a obra da nova captação no Rio Paraopeba seja entregue 

no prazo marcado; monitoramento das barragens de rejeitos de mineração com riscos de 

rompimento e que podem afetar as fontes de água utilizadas no abastecimento da RMBH. 

A Secretaria possui assento no Comitê Gestor Pró-Brumadinho. O secretário 

propôs convite para a participação de membro do poder legislativo no acompanhamento das 
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ações do Comitê Gestor Pró Brumadinho, na oportunidade este relator foi o representante 

escolhido por esta comissão. 

o Considerações Finais 

A CPI ouviu, durante as oitivas realizadas no período de 02 de julho a 06 de agosto, 

sete órgãos públicos (ANM, Semad, Feam, Igam, IEF, SMMA e Smobi), a Copasa (empresa 

pública responsável pela prestação do serviço de abastecimento hídrico de Belo Horizonte, 

mediante concessão), e três empresas do setor minerário (Anglogold Ashanti, CSN, Vale 

S.A). 

Não compareceram às oitivas: 

- Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(ARMBH) 

- Secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (enviou 

representante). 

- Secretário Municipal de Meio Ambiente (enviou representante). 

Considerando que este estudo constitui um apontamento das principais informações 

obtidas nas oitivas realizadas por esta CPI, no período supracitado, ressalta-se que o conteúdo 

pormenorizado está disponível no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte. 

5. SISTEMA PARAOPEBA E SISTEMA RIO DAS VELHAS — DIAGNÓSTICO 

A COPASA através das Comunicações Externas n° 033/2019 - SPPR datada de 

29 de abril de 2019 e n° 371/2019 apresentou o diagnóstico atualizado dos Sistemas em 

questão e das medidas mitigadoras emergenciais e necessárias, as informações a seguir 

reiteram, de maneira mais completa, as respostas dadas aos Requerimentos n° 393 e 569/2019. 

5.1 Sistema Paraopeba - demanda prioritária, justificativa e prazo 
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Diante da solicitação de priorização das ações demandadas à VALE pela 

COPASA, para objetivar as primeiras intervenções a serem objeto de ação no âmbito do 

Comitê Pró-Brumadinho, vimos apresentar como demanda prioritária a execução de nova 

instalação de captação de água a montante da atual, no rio Paraopeba, em trecho não 

impactado pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão. 

Ressaltamos que esta não é a única medida demandada à VALE, mas a 

prioritária, nos termos solicitados. 

A COPASA solicita que a VALE inicie, de imediato, o detalhamento do projeto 

de captação direta no rio Paraopeba, em trecho não afetado pelo rompimento da Mina Córrego 

do Feijão. Tal projeto deverá considerar nova captação com capacidade de vazão para 5,000 

liseg e linha adutora de aproximadamente 12 quilômetros de extensão até a ETA Rio Manso, 

As obras deverão estar concluídas até março/2020. 

Tal ação justifica-se em função da inviabilização do uso da captação da 

COPASA instalada em 2015, que tem a mesma capacidade de vazão demandada (5000 l/seg). 

A COPASA precisa de um sistema de redundância para complementar a disponibilidade 

hídrica constituída pelas represas Serra Azul, Rio Manso e Vargem das Flores. Esse sistema 

de redundância é justamente a captação direta no rio Paraopeba, que funcionou durante 3 anos 

(dez/15 a jan/19) e foi decisiva para a recuperação dos volumes acumulados nos três 

reservatórios mencionados que saíram de 21,3% de volume acumulado em 01/12/2015 para 

73,1% em 01/01/2019. 

Essa recuperação foi possível porque o uso da captação do rio Paraopeba 

permitiu tratar e distribuir aproximadamente 217 milhões de metros cúbicos de água captada 

diretamente no rio nesses 3 anos evitando a extração dessa quantidade de água dos 

reservatórios. 

Em outras palavras, esse sistema de redundância, propiciado pela utilização 

complementar da água do rio Paraopeba foi que permitiu que estivéssemos com condições 

adequadas para a normalidade do abastecimento após o evento da Mina do Feijão. Porém, 

ficar sem o uso dessa fonte de captação é colocar novamente metade da população da RMBH 
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dependente exclusivamente do volume armazenado nos três reservatórios, situação existente 

até 2014 e que levou ao risco real de racionamento em 2015 se a COPASA não viabilizasse 

alternativa, justamente a captação direta no rio Paraopeba O volume armazenado nos 

reservatórios (represas) decorre do aporte de água dos rios e córregos afluentes às mesmas e 

do volume de chuvas que ocorrer nos próximos períodos chuvosos. 

Caso o volume de chuvas seja o mesmo da média histórica observada na região, 

os reservatórios podem começar a ter baixos volumes de água acumulados em meados da 

estiagem de 2020, se dependermos apenas dos volumes acumulados nos reservatórios sendo 

observadas chuvas inferiores à média histórica (fato já ocorrido em 2013/2014). Esse cenário 

é o que a COPASA precisa evitar e para tanto a Companhia está buscando junto à VALE a 

implementação da obra de nova captação, que, se iniciada quando a COPASA demandou essa 

ação da VALE, teria um prazo de cerca de 12 meses para sua implementação. 

Esse prazo é tecnicamente suficiente para a implantação das obras e todas as 

medidas associadas à mesma, tendo em vista a experiência vivenciada com a construção desta 

captação hoje paralisada que durou cerca de 6 meses (entre junho e dezembro de 2015) 

possuindo rede adutora de 6 quilômetros de extensão e vazão de 5000 I/seg. 

A não implantação da obra priorizada coloca a COPASA sem alternativa 

estruturante para garantia do abastecimento para a RMBH, ao final da estiagem de 2020 

podendo levar à necessidade de implantação de racionamento/rodízio no abastecimento de 

água da região com todas as consequências sociais, financeiras e riscos de comprometimento 

das redes de distribuição. 

Ações outras destinadas ao retorno da qualidade da agua do rio Paraopeba, nas 

condições existentes antes de 25 de janeiro/19, não têm sinalização definitiva de prazo para 

sua conclusão, para sua efetividade no retorno das condições da qualidade da água do rio e o 

retorno da autorização e uso da água do rio para diversas finalidades igualmente não têm 

prazo definido. 

Registra-se aqui a experiência adquirida no processo de tratamento das unidades 

da COPASA e sua capacidade de produção de água dentro dos padrões de potabilidade 
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quando as águas de mananciais superficiais em períodos chuvosos apresentam-se com 

turbidez muito elevada e com presença de metais em grande quantidade. 

Essa característica de água bruta é adversa ao esperado para tratamento de água 

em estações de ciclo completo, exigindo a aplicação de produtos químicos em maiores 

dosagens, inserção ou alteração de produtos químicos utilizados nas unidades de tratamento, 

alterações no procedimento de correção do pH para a remoção de metais solúveis, aumento 

da frequência da lavagem de filtros, controle mais rigoroso da qualidade da água e geração de 

maior volume de resíduos a serem descartados nos processos de decantação e filtração. 

Portanto, apesar de deter técnicas para tratamento de água de muito ruim 

qualidade a Copasa informa que essa condição deve ser temporária pois os riscos associados 

a falhas no processo aumentam significativamente e a indefinição temporal da permanência 

das condições adversas na água bruta é determinante para se assumir a adoção de ações que 

são possíveis durante situações de curta duração temporal. 

5.1.1. Da avaliação da qualidade da água – IGAM 

A Nota Técnica n° 15/IGAM/GEMOQ/2019, produzida pelo Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas — IGAM demonstra de maneira clara que "a qualidade das águas do rio 

Paraopeba no trecho onde ocorria a captação da Copasa em Brumadinho sofreu elevado e 

direto impacto do rompimento da barragem B1 operada pela Vale." 

Segundo o IGAM: Esse impacto poderá ter efeito prolongado no tempo e 

intensificado por eventuais chuvas. Deste modo, pode-se predizer que a massa de rejeitos de 

minérios da Vale persistirá afetando a qualidade das águas, mesmo que menos significativo 

do que os impactos identificados nos primeiros dias pós rompimento, durante o atual período 

de estiagem, sendo novamente intensificado nas próximas estações chuvosas, persistindo por 

um período indefinido de tempo até que toda área impactada da bacia hidrográfica seja 

recuperada. 



5.2. Sistema Rio das Velhas 

O sistema de abastecimento do rio das Velhas, consiste na captação direta a fio 

d'água naquele rio (captação Bela Fama). Não ha represas/reservatórios de armazenamento 

de água naquela unidade. Com  isso, qualquer comprometimento na qualidade da água do rio 

das Velhas, que demande a interrupção da captação Bela Fama, representa a interrupção do 

fornecimento de água tratada pelo tempo em que perdurar tal comprometimento. 

Pelo menos seis barragens de rejeito da VALE estão localizadas nesta Bacia, 

como por exemplo, Maravilhas 1, Forquilha 1, Forquilha II, Forquilha NI, Vargem Grande, 

Mar Azul, entre outras, várias em alerta nivel 3, o que coloca em risco iminente a captação de 

Bela Fama, que precisa, ao menos de uma barreira fisica, uma proteção para o sistema. O 

nível de alerta aplicado às barragens Forquilha I e III, impõe em caráter preventivo, mas 

urgente, a implementação de várias medidas dentre as quais destaca-se como prioritária, mas 

não exclusiva, a instalação de comportas ensecadeiras para proteção da Elevatória de Água 

Bruta, na captação Bela Fama, distrito de Honório Bicalho bem como no entorno das 

subestações existentes . 

Para esta medida a COPASA informou prazo de 60 dias na correspondência 

enviada à VALE em 11 de março (CE 019/2019) e aquela empresa informou que precisaria 

de um prazo de 6 meses. A COPASA insiste que esta ação deva ser realizada em até 60 dias 

especialmente após a reclassificação das barragens em alerta nível 3 na Bacia do Rio das 

Velhas. 

Ressaltamos que a inviabilidade de captação no Rio das Velhas impactará 

necessariamente o abastecimento de mais de 2.400.000 habitantes, sendo 62% de Belo 

Horizonte, a totalidade do abastecimento de Raposos, Nova Lima, Sabará e Santa Luzia. 

234 
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5.3. 	Medidas Preventivas para Garantia da Segurança Hídrica da RMBH 

5.3.1 Captação Ribeirão Macaúbas para a Captação Nova no Rio Paraopeba 

O interesse na exploração deste manancial se dá pelo fato da bacia do Rio 

Macaúbas, para implantação da captação proposta, ser interna à bacia da captação no 

Paraopeba do Sistema Rio Manso, fora da área de impacto de empreendimentos minerários, 

o que confere maior segurança operacional, garantindo o aporte de água para o sistema 

Paraopeba. 

Esta alternativa prevê a implantação de uma captação de 2.500 lises na foz do 

ribeirão Macaúbas que enviará água para a captação a ser construída a montante do trecho do 

Rio Paraopeba impactado pelo rompimento da barragem de rejeito da Vale, através de 21 km 

de adutora que fará deste ponto até ETA Rio Manso. 

Este aproveitamento além de ser utilizado como medida mitigadora dos 

impactos gerados pelo rompimento da barragem da mina do Córrego Feijão, pela 

complementação da vazão captada na nova Captação no rio Paraopeba, também poderá ser 

utilizado em paralelo com a captação existente, atualmente paralisada, para ampliação do 

aporte atual de água no Sistema Rio Manso. 

Esta alternativa também viabiliza a implantação futura de uma represa de 

regularização no Ribeirão Macaúbas para a captação existente (em caso de reativação) e para 

as novas previstas no rio Paraopeba e na foz do ribeirão Macaúbas, gerando maior segurança 

operacional pela garantia da disponibilidade da vazão de captação em períodos de estiagem. 

Desta forma, a Vale deverá apresentar cronograma específico para o 

desenvolvimento desta alternativa, constando necessariamente as ações: atualização dos 

estudos de viabilidade, desenvolvimento de projeto executivo, licenciamento ambiental e 
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implantação de obras. Sendo que a fase de atualização dos estudos deverá ser iniciada em até 

60 dias e as obras deverão ser iniciadas até o início de 2020. A COPASA se compromete a 

repassar os estudos existentes, bem como discutir os aspectos construtivos e operacionais 

desta alternativa em conjunto com a Vale S.A. 

5.3.2 Flexibilização da Operação Interligação Sistemas - Adutora de transferência S8P 

-SRV 

O Sistema Integrado de Abastecimento da RMBH é composto pelos sistemas 

situados nas bacias do rio das Velhas e do rio Paraopeba. Os principais sistemas produtores 

do sistema integrado são o Sistema Rio das Velhas e o Sistema Paraopeba, este último 

formado pelos três principais sistemas produtores da bacia: Sistema Rio Manso, Sistema Serra 

Azul e Sistema Várzea das Flores. Ambos os sistemas possuem cargas hidráulicas definidas 

e áreas especificas de atendimento. Atualmente, há regiões que podem ser abastecidas por 

esses dois sistemas a partir de manobras (abertura e fechamento de registros) nas redes de 

macrodistribuição para atendimento às necessidades de disponibilidade hídrica ou mesmo 

para otimização e eficientização energética dos recursos hídricos disponíveis. 

Entretanto, para ampliação da flexibilidade operacional, em caso de ocorrência 

de falha de qualquer um dos dois principais sistemas, por meio da ampliação do volume de 

água transferido entre estes dois sistemas é necessária a criação de uma adutora de 

transferência com aproximadamente 24 km de extensão, conforme figura 03, que conectará 

os reservatórios o Morro Vermelho (R-10) ao reservatório Céu Azul (R-13). 

A Vale deverá apresentar cronograma específico para o desenvolvimento desta 

alternativa, constando necessariamente as ações: elaboração de projeto básico, 

desenvolvimento de projeto executivo, licenciamento ambiental e implantação de obras. 

Sendo que a fase de elaboração de projeto básico deverá ser concluída em até 120 dias e as 

obras deverão ser iniciadas até meados de 2020. A COPASA se compromete a repassar os 



237 

estudos existentes, bem como discutir os aspectos construtivos e operacionais desta 

alternativa em conjunto com a Vale S.A. 

5.3.3 Sistema Paraopeba — Ampliação da Capacidade de Produção para 9mVs 

Considerando novos aportes de água do Sistema Paraopeba para atendimento às 

áreas de influência do Sistema Rio das Velhas em caso de paralisação em decorrência de 

rompimento de barramentos a montante da captação da COPASA, existe a necessidade de 

melhoria na infraestrutura relacionada à adução de água vinda do sistema Paraopeba, que 

aumentará a área de influência deste no sistema integrado. Para isto o sistema produtor Rio 

Manso deverá ampliado para a produção de 9 m 3 /s, e necessitará da ampliação da capacidade 

de bombeamento das elevatórias EAT-3 e da EAT-4, além da duplicação do trecho de adutora 

CT-4/R-7 e duplicação da adutora R-7/R-6. 

6. DO IMPACTO DOS TRABALHOS DA CPI NA JUSTIÇA MINEIRA 

Tramita perante a 6a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo 

Horizonte os processos n° 5010709-36.2019.8.13.0024, 5026408-67.2019.8,13.0024 -Ação 

Civil Pública e 5044954-73.2019.8.13.0024 onde são partes, o Estado de Minas Gerais, a 

Defensoria Pública de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais e a VALE.SA , 

além de outros terceiros interessados. 

As informações dadas pela COPASA que auxiliaram os pedidos feitos pelo 

Estado na referida ação foram compartilhadas com esta comissão e nesse momento 

empenhamos em alertar os munícipes da gravidade da situação, fomos à mídia, às redes 

sociais, de maneira que todos entendessem e auxiliassem na cobrança das autoridades para 

que medidas efetivas fossem tomadas a fim de evitarmos um possível colapso hídrico. 

Em 9 de abril o Jornal O Tempo publicou uma matéria onde esse Relator narrou 

a situação do possível colapso hídrico no abastecimento da cidade de Belo Horizonte e região 

metropolitana e de posse destas informações o juiz da referida 6 a  Vara convocou de ofício  
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uma audiência, intimando também o Município de Belo Horizonte, para que medidas 

emergências e necessárias fossem determinadas. A referida audiência foi designada para 

9/5/2019 e na qualidade de relator desta CPI estive presente e pude acompanhar os feitos ali 

desenvolvidos. 

Por determinação em juízo a Vale construirá às suas expensas a nova captação 

de água do Rio Paraopeba indicada pela COPASA a 12 km acima da captação da COPASA 

(até a ETA RIO MANSO), a montante do ponto de rompimento das Barragens da Mina do 

Córrego do Feijão, com prazo para entrega até setembro de 2020, devendo o Estado de Minas 

Gerais atuar para que os licenciamentos e autorizações recebam caráter emergencial, sendo 

que solução técnica viável mais rápida, se existente, será apresentada em juízo por qualquer 

das partes nas próximas audiências. 

6.1 	Dos principais apontamentos das ações em curso. 

Conforme apontado no capítulo 4, esta comissão contou com o apoio da 

Procuradoria da Câmara Municipal de Belo Horizonte no acompanhamento dos trabalhos e 

das ações judiciais em curso, além da elaboração de pareceres e apanhados técnicos que 

subsidiaram a elaboração deste relatório final. 

Apontamentos ofícios PROLEG 124/2019 e 149/2019. 

As ações judiciais autuadas com os números 5044954- 73.2019.8.13.0024 

(Tutela Cautelar Antecedente proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais) e 5010709-

36.2019.8.13.0024 (Tutela Cautelar Antecedente proposta pelo Estado de Minas Gerais), são 

as que mais tangenciam o objeto de investigação da CPI das Barragens, em curso nesta 

Edilidade. 

Nos processos em destaque, consoante se demonstrará a seguir, vêm sendo 

realizadas importantes tratativas, com impacto direto na segurança hídrica do Município de 

Belo Horizonte e sua região metropolitana. Conforme mencionado, as ações tramitam na 6e 
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Vara da Fazenda Pública desta Comarca e as últimas audiências foram realizadas de forma 

conjunta. 

Em que pese terem sido identificadas outras importantes ações, como as 

autuadas com os números 501390951.2019.8.13.0024 e 508748140.2019.8.13.0024 e 

5000053-16.2019.8.13.0090, o objeto central de discussão destas distancia-se daquele 

relacionado à CPI das Barragens, tratando de questões como o direito à moradia, impactos 

sobre a economia das regiões afetadas, mecanismos de prevenção ao rompimento de novas 

barragens, dentre outras. 

6.1.1 Processo Eletrônico n°5044954-73.2019.8.13.0024 

1. Tutela Cautelar Antecedente 

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) protocolou pedido cautelar 

antecedente em face da Vale S.A., para defesa do meio ambiente e do erário, o qual fora 

inicialmente distribuído na Comarca de Brumadinho (ulteriormente, foi reconhecida a 

competência da 6" Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte —

MG, por prevenção, com a consequente remessa dos autos). 

Em sua manifestação, requereu o parquet liminarmente: a) a adoção, pela 

requerida, de todas as medidas necessárias para garantir a estabilidade da Barragem VI do 

Complexo Mina do Feijão (barragem de água), inclusive com a apresentação de relatórios 

sobre as medidas que estão sendo adotadas e a situação de estabilidade ou não da Barragem 

VI, a cada 6 (seis) horas ou tempo menor, se necessário; b) bloqueio do valor de R$ 5 bilhões 

para garantia das medidas emergenciais, com utilização exclusiva na reparação dos danos 

causados ao meio ambiente. 

A tutela cautelar foi deferida e confirmada em segunda instância, após os 

recursos perpetrados pela Vale. S.A. A empresa vem apresentando desde então, 

periodicamente, os relatórios de estabilidade da Barragem VI. Consoante oficio de id. no. 
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73674841, remetido pelo Banco do Brasil, atualmente o valor depositado cautelarmente 

já excede R$ 5.080.000.000,00 (cinco bilhões e oitenta milhões). 

II. Petição inicial 

Após a formulação dos pedidos cautelares, em atendimento ao Código de 

Processo Civil, foi concedido prazo ao MPMG para apresentação da petição inicial, a qual 

deveria contemplar todos os pedidos e não apenas aqueles emergenciais. Na peça vestibular 

da ação civil pública, os pedidos elaborados pelo órgão ministerial foram abrangentes, 

contemplando um cenário fático amplo. 

A questão hídrica fora abordada na petição inicial, com foco, porém, no sistema 

Paraopeba. Seguem excertos: 

A água foi sem dúvida um dos recursos naturais mais afetados pelo evento. O rompimento 

das barragens provocou a liberação de cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito no 

meio ambiente, atingindo áreas de preservação permanente, provocando alteração na 

qualidade dos cursos d'água e a mortandade de organismos aquáticos (em particular peixes 

e invertebrados), principalmente pela quantidade de sedimentos que ficaram disponíveis na 

coluna d'água. 

A fundamentação ora abalizada demonstra com clareza a necessidade dos objetivos ora 

perseguidos: que seja determinado à REQUERIDA a adoção de todas as medidas 

necessárias, segundo a melhor tecnologia disponível, para evitar novos danos, bem como 

para impedir o incremento e a continuidade dos danos ambientais ocasionados pelo 

rompimento das barragens no Complexo Minerário Paraopeba. Nesse sentido, os 

responsáveis por esta catástrofe ambiental devem ser compelidos não só a remover os 

rejeitos e adotar as medidas acima elencadas, mas também a custear planos de restauração 

da bacia do rio Paraopeba que contemplem, da forma mais eficiente possível, a reparação  

integral dos danos ambientais causados às atuais e futuras jerações.  Estes planos deverão 
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abranger não só ações diretas de remediação relativas ao rejeito, mas também contemplar 

medidas que tornem toda a bacia hidrográfica capaz de restaurar seus recursos bióticos e 

abiáticos de maneira sustentável. 

Em suma: para a plena recuperação das áreas diretamente afetadas e do rio Paraopeba,  

deverá ser feito um trabalho de melhoria da qualidade ambiental em toda a bacia 

hidrográfica, que está em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental. 

Na petição inicial, o MPMG incrementou pedidos de urgência, acrescentando 

outros diretamente relacionados à questão hídrica, como: 

Adoção de medidas eficientes para remoção do material em suspensão e/ou dissolvido na 

água  - desde Brumadinho até onde constatada presença de rejeitos/pluma contaminante - de 

forma que os indicadores de qualidade dos cursos d'água afetados sejam adequados aos 

padrões exigidos pela legislação, permitindo-se a retomada dos usos múltiplos da água e a 

restauração da biota. Na elaboração e execução do plano, obrigatoriamente deve ser 

considerado o conteúdo do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica afetada. 

No prazo de 120 (cento e vinte) dias, elaborar e apresentar aos órgãos competentes, 

executando, conforme cronograma, um Plano Global de Recuperação da Bacia Hidrográfica 

afetada, com prazo mínimo de 10 (dez) anos de duração, contendo obrigatoriamente ao 

menos: 

5.1. Programa de recuperação de áreas de preservação permanente (APP) na bacia 

hidrográfica, conforme laudos anexos; 

5.2. Programa de recuperação de nascentes na bacia hidrográfica; 

5.3. Programa de Fortalecimento e Manutenção das Estruturas de Triagem e Reintrodução 

da Fauna Silvestre na bacia hidrográfica; 

5.4. Programa de Melhoria da Qualidade da Água - Coleta e Tratamento de Esgoto e de 

Resíduos Sólidos dos Municípios da bacia hidrográfica, observadas as peculiaridades e 

necessidades de cada Município; 
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5.5. Programa de Fortalecimento de Abastecimento de Água e Redução de Perdas dos 

Municípios afetados da bacia hidrográfica, observadas as peculiaridades e necessidades de 

cada Município e garantindo-se alternativas à captação de água em relação ao rio 

Paraopeba,  bem como a redução de perdas nos sistemas de abastecimento, nos termos de 

especificação técnica da ANA e das companhias estadual e municipais de água e esgoto; 

A ação civil pública trata, portanto, de forma abrangente, de questões 

ambientais diversas associadas ao rompimento das Barragens I, IV e IV-A pertencentes ao 

Complexo Mina do Feijão, no Município de Brumadinho, tangenciando a temática hídrica. 

III. Audiências 

a) Audiência de conciliação realizada no dia 09/05/2019, com a presença desse Relator, 

(doc. de id. n° 68925239): 

A audiência abrangeu, conjuntamente, os temas objetos das ações civis 

5044954-73.2019.8.13.0024, 5010709-36.2019.8.13.0024 e 5026408-67.2019.8.13.002, 

todas em trâmite perante a 6a  Vara da Fazenda Pública. 

Na audiência em destaque, deliberou-se sobre a realização de diversas medidas 

pela Vale S.A., tais como: a.1.) construção de nova captação no Rio Paraopeba, a 12 km do 

Rio Manso, a montante do ponto de rompimento das barragens do Córrego do Feijão, até 

setembro de 2020; a.2.) a manifestação da Vale S.A., na próxima audiência, quanto às 

medidas necessárias para garantia do abastecimento até a realização das obras, bem como 

quanto a construção de outra fonte de captação no Rio Macaúbas; a.3) entrega, pela Vale, até 

30/07/2019, dos poços no Parque Cacheira, em Brumadinho. 

b) Audiência de conciliação realizada no dia 21/05/19 (doc. de id.: 70102153): 

A audiência abrangeu, conjuntamente, os temas objetos das ações civis 

5044954-73.2019.8.13.0024, 5010709-36.2019.8.13.0024 e 5026408-67.2019.8.13.002, 

todas em trâmite perante a 6" Vara da Fazenda Pública. Entidades diversas compareceram à 
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audiência, como UFMG, COPASA, além de civis que se cadastraram previamente para a 

audiência. 

Na ocasião, a UFMG apresentou Projeto de Avaliação de Necessidades 

Pós-Desastre do Colapso da Barragem da Mina Córrego do Feijão, contendo metodologia 

de trabalho, instituição de um comitê técnico, estimativa de custo, fluxogramas de trabalho e 

os objetivos. A Vale S.A. anuiu com o orçamento inicial para a instituição do comitê, ficando 

acordado que o mesmo será abatido do valor depositado em juízo. 

Na audiência em questão, foi instituído Comitê Técnico para subsidiar o 

juízo, com orçamento aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), acrescidos 

de 10% do referido quantum para a FUNDEP (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da 

UFMG), a serem custeados com os valores depositados cautelarmente. 

Dentre outras medidas, o magistrado responsável determinou a 

apresentação de cronograma detalhado, pela empresa, acerca das ações e obras apresentadas 

pela COPASA para resiliência dos sistemas do Rio Paraopeba e Rio das Velhas até a próxima 

audiência ou justificativa para a sua não execução. Fora determinado, ainda, que a COPASA 

apresente, em todas as próximas audiências, relatoria das obras para solução da captação de 

água na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, ficou deliberado que o Comitê 

Técnico estabeleceria, emergencialmente, acompanhamento técnico para a solução da 

captação da água de Belo Horizonte. 

Na audiência, os autores e amicus curiae sugeriram a construção imediata da 

captação em Macaúbas de modo a recompor a segurança hídrica na região metropolitana, sem 

prejuízo de outras ações necessárias. 

O juiz responsável pela condução dos trabalhos, então, determinou que a 

COPASA apresentasse, até a próxima audiência, o relatório da reserva hídrica da região 

metropolitana de Belo Horizonte, desde um ano antes do rompimento da barragem do Córrego 

do Feijão, e que também informasse se há situação de risco iminente em virtude das demais 

barragens da Vale S.A.. 

No mesmo dia, a Vale S.A. apresentou sua defesa perante o juízo. 
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c) Audiência de conciliação realizada no dia 18/06/2019 (doc. de id. n° 73166732): 

Nesta audiência, a COPASA apresentou a perspectiva de fornecimento de água 

para a região metropolitana e o juiz responsável determinou que a Vale S.A. e a COPASA 

apresentem plano de atuação para fornecimento de água para a região metropolitana de Belo 

Horizonte, considerando o pior cenário de precipitação já registrado e quais os planos de 

atuação da Vale S.A. e da COPASA. 

Diante disso, foi designada audiência de conciliação para o dia 08/07/2019, 

quando deverão ser expostas informações referentes à captação de água da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

Para a oitiva de testemunhas da Defensoria Pública, foi mantida a data de 

09/07/2019, sendo designada a audiência de 06/08/2019 para oitiva das testemunhas do 

Ministério Público. 

IV. Documentos 

O volume de documentos constantes dos autos, os quais, na data de hoje, somam 

exatas 7.796 páginas, inviabiliza uma análise de conteúdo pormenorizada. Diante disso, foram 

apontados abaixo apenas alguns dos documentos juntados, considerados relevantes por esta 

Procuradoria. 

a) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Vale S.A e o 

MPMG, mediante interveniência da AECOM (docs. de id n° 74125673, 74125674, 74125675, 

74125676). 

Por meio do TAC, as partes acordaram que a AECOM prestaria, às expensas da 

mineradora, serviços de auditoria técnica independente nas áreas geotécnica, de segurança de 

barragens, arqueológica, espeleológica, manejo de rejeitos, caracterização e remediação 

ambiental, o que incluiria o monitoramento do ar, da fauna, flora e de recursos hídricos 

impactados pelo rompimento das barragens do Complexo Paraopeba II — Mina Córrego do 

Feijão. 
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Ao que consta dos autos, desde o dia 26/01, especialistas da AECOM foram 

mobilizados pelo MPMG para prestação de auditoria técnica e ambiental relativa aos fatos 

ocorridos no dia anterior. 

b) Relatório de Auditoria n° 03 elaborado pela AECOM (docs. de id. n° 

74165042, 74170943, 74170944, 74170945): 

No relatório, são sugeridas metas de curtíssimo, curto e longo prazo para 

contenção dos danos ocasionados pelo rompimento das barragens I, IV e IV-A na cidade de 

Brumadinho. Constam também inúmeras recomendações destinadas à Vale S.A., com o 

respectivo cronograma, dentre as quais se inserem algumas voltadas à segurança hídrica. 

V. Fase atual 

Na fase atual de tramitação, aguarda-se a realização das seguintes audiências: 

a) Audiência de conciliação no dia 08/07/19: 

Dentre outros temas, ficou deliberada a apresentação de informações, pela 

COPASA e pela Vale S.A., referentes à captação de água da região metropolitana de Belo 

Horizonte. 

b) Audiência de instrução no dia 09/07/19: 

Oitiva de testemunhas da Defensoria Pública do Estado. 

c) Audiência de instrução no dia 06/08: 

Oitiva de testemunhas arroladas pelo MPMG, dentre elas a Dra. Maria Carvalho 

de Melo, Diretora Geral do IGAM, Renato Teixeira Brandão, Presidente da FEAM e Antônio 

Augusto Melo Malard, todos iá ouvidos por esta CPI.  

6.1.2 Processo n° 5010709-36.2019.8.13.0024 (pedido cautelar) 

5026408-67.2019.8.13.0024 (pedido principal) 
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I. Tutela Cautelar Antecedente 

Diante dos fatos ocorridos no dia 25/01/2019, o Estado de Minas Gerais 

protocolou pedido de tutela cautelar antecedente em face da Vale S.A., na Comarca de Belo 

Horizonte. Em sua manifestação, o ente estatal requereu, liminarmente, o bloqueio de bens e 

valores com vistas ao atendimento emergencial de vítimas, famílias, bem como dos 

municípios afetados, além do meio ambiente atingido. Foram também demandadas as 

primeiras ações para contenção de danos, tal como a adoção de medidas urgentes que 

impedissem a contaminação das fontes de nascente e captação de água por rejeitos. 

Os pleitos cautelares foram parcialmente apreciados, sendo deferido o pedido 

de bloqueio de valores até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Diante 

da decisão, a Vale S.A. realizou o depósito espontâneo da quantia. 

II. Petição Inicial 

O aditamento do pedido cautelar foi devidamente realizado pelo Estado de 

Minas Gerais no prazo ajustado e, para fins de otimização processual, o juiz responsável 

determinou a tramitação em separado dos pedidos principais, tendo sido distribuídos os autos 

n° 5026408-67.2019.8.13.0024, aos quais foram anexados os pedidos cautelares relativos aos 

autos n° 5010709-36.2019.8.13.0024. 

III. Audiências 

a) Audiência de conciliação realizada no dia 29/01/2019 (doc. de id. n° 

60549792): 

Na audiência em destaque, foram discutidas questões de ordem eminentemente 

processual. Foi deferido o desbloqueio de valores das contas bancárias da empresa, dado o 

cumprimento espontâneo da decisão liminar. 

b) Audiência de conciliação realizada no dia 06/02/2019 (doc. de id. n° 61227070):  

Dentre outras questões, as partes acordaram o levantamento imediato de cerca de 

R$ 13.447.891,50 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e 
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um reais e cinquenta centavos), a serem descontados da quantia depositada em juízo, para 

ressarcimento do Estado relativamente aos gastos emergenciais já executados. 

Na audiência, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) informou que 

disponibilizaria Termo de Ajuste Preliminar (TAP) para apreciação pela Vale. 

c) Audiência de conciliação realizada no dia 14/02/2019 (doc. de id. n° 61959541): 

As partes comunicaram que estariam negociando os termos de eventual ajuste e o 

juízo ordenou providências de ordem processual. 

d) Audiência de conciliação realizada no dia 20/02/2019 (docs. de id. n° 62516056, 

62516059 e 62516062): 

Na ocasião, o juiz declarou sua competência para processamento do feito e 

determinou a tramitação apartada do pedido cautelar relativamente ao pedido principal. A 

partir da decisão, os autos em questão tornaram-se suplementares, sendo distribuídos os autos 

principais com o número  5026408-67.2019.8.13.0024.  

e) Audiência de conciliação realizada no dia 07/03/2019 (doc. de id. n° 

63532962): 

Na audiência, dentre outras diligências e deliberações, foi homologado acordo 

entre o Estado de Minas Gerais e a Vale S.A. relativo à procedimentalização do ressarcimento 

e fornecimento de recursos para realização de medidas emergenciais. 

Na mesma oportunidade, a Vale S.A. comprometeu-se a demonstrar, até a próxima 

reunião, como seria suprido o fornecimento de água nas cidades que dependiam da captação 

a fio no Rio Paraopeba. 



f) Audiência de conciliação realizada no dia 21/03/2019 (doc. de id. n° 64483224): 

A Vale S.A. comprometeu-se a resolver a questão da captação de água em acordo 

que seria disponibilizado ao Estado de Minas Gerais até 25/03/2019. 

g) Audiência de conciliação realizada no dia 04/04/2019 (doc. de id. n° 65853876): 

Dentre outros procedimentos e diligências, o Estado de Minas Gerais requereu a 

apresentação, pela Vale S.A., de cronograma de ações socioambientais até o próximo período 

chuvoso, tendo como referência a data de 30 de setembro de 2019, o que foi acatado pelo juiz. 

h) Audiência de conciliação realizada no dia 09/05/2019 (doc. de id. n° 68925239): 

Realizada conjuntamente com os autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024, pelo que 

as determinações já foram anotadas nos apontamentos referentes a estes. 

i) Audiência realizada no dia 21/05: 

Realizada conjuntamente com os autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024, pelo que 

as determinações já foram anotadas nos apontamentos referentes a estes. 

j) Audiência realizada no dia 18/06: 

Realizada conjuntamente com os autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024, pelo que 

as determinações já foram anotadas nos apontamentos referentes a estes. 

VI. Documentos 

O volume de documentos constantes dos autos, os quais, na data de hoje, somam 

exatas 5.308 páginas, inviabiliza uma análise de conteúdo pormenorizada. Diante disso, foram 

apontados abaixo apenas alguns dos documentos, considerados relevantes por esta 

Procuradoria. 
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a) Relatório das ações emergenciais de manuseio de rejeitos e contenção de finos da Vale 

S.A. (doc. de id. n° 63316004): 

A empresa apresentou em juízo um relatório de ações emergenciais em andamento e já 

realizadas. Diversos relatórios com o mesmo objeto foram juntados ao longo do processo. 

b) Relatório de Auditoria n° 02 da AECOM (doc. de id. n° 65850766): 

Trata das ações emergenciais em desenvolvimento ou a serem desenvolvidas pela 

Vale S.A., consoante TAC firmado com o MPMG. 

c) Despacho de id. n° 66172150: 

Determinou-se a intimação do Município de Belo Horizonte para participar da 

audiência do dia 09/05/2019, ocasião em que deveria demonstrar: c. 1 . a veracidade ou não 

das informações divulgadas na mídia, de acordo com as quais o Sistema Paraopeba apenas 

garantiria água para a capital no período de 18 meses; c.2. se há ações já realizadas ou 

necessárias para a captação de água na cidade de Belo Horizonte. 

d) Juntada da petição de id n° 68073179, pelo Estado de Minas Gerais: 

Em sua manifestação, o ente estadual, a partir de estudos realizados pela 

COPASA, requereu a realização de medidas para garantia da segurança hídrica do Município 

de Belo Horizonte e região metropolitana (todas às expensas da Vale S.A.), tais como: 

d. 1. A realização de projeto de captação direta no Rio Paraopeba, em trecho não 

afetado pelo rompimento da Mina Córrego do Feijão,  cerca de 12 (doze) quilômetros acima 

da captação da COPASA (ETA RIO MANSO). Requereu-se que as ações de projeto e 

execução das obras sejam concluídas até março de 2020, sob pena de não haver alternativas 
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estruturantes, com o consequente risco de racionamento/rodízio no abastecimento de água na 

região de Belo Horizonte; 

d.2. A perfuração de poços profundos, totalizando a vazão necessária de 5,0 

l/seg, no prazo de 90 dias, no bairro Parque da Cachoeira, no Município de Brumadinho; 

d.3. Implantação de captação no Ribeirão Macaúbas com envio de água para a 

nova captação no Rio Paraopeba, bem como a apresentação de estudos, projetos e cronograma 

referentes à proposta pela Vale S.A. Requereu que o início dos estudos respectivos ocorresse 

no prazo de 60 dias e que as obras fossem iniciadas em janeiro de 2020; 

d.4. A instalação de comportas ensecadeiras para proteção da Elevatória de 

Água Bruta, na captação Bela Fama, distrito de Honório Bicalho, bem como no entorno das 

subestações existentes, no prazo de 60 dias. 

Outras medidas foram sugeridas, as quais poderão ser consultadas, na íntegra, 

no documento de id. n° 68073179. 

e) 	Documento de id n° 68073182: 

O Estado de Minas Gerais procedeu à juntada de documento no qual consta um 

conjunto de medidas sugeridas pela COPASA para a manutenção da vazão necessária no 

Sistema Paraopeba, em razão do impedimento da captação a fio, bem como para prevenção 
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de outros impactos decorrentes de eventual rompimento de barragens que possam atingir a 

bacia dos Rios Paraopeba e Velhas. 

1) 	Ata de Reunião realizada entre o Município de Belo Horizonte e a 

COPASA (documento de id. n° 68650358): 

Trata-se de ATA de reunião realizada entre a COPASA e a municipalidade para 

fins de debate quanto à interrupção da captação a fio pela COPASA no Rio Paraopeba, dentre 

outros assuntos relativos à questão hídrica. 

g) Manifestação de id. n° 68827147, pelo MPMG: 

O órgão ministerial informa que está realizando negociações com a Vale S.A. e 

com COPASA, visando à avaliação global da problemática pertinente ao abastecimento de 

água e à construção participativa de soluções técnicas, com a prévia imputação das devidas 

responsabilidades, para salvaguardar a segurança hídrica em Belo Horizonte e na região 

metropolitana. 

h) Relatórios elaborados pela COPASA (docs. de id. 73056942, 73057943, 

73057944, 73057945 e 73057946): 

Foram juntados relatórios elaborados pela COPASA referentes: 

h.1.) ao Projeto e obra da captação de água no Rio Paraopeba, a montante do Córrego 

do Feijão (doc. de id. n° 73056942); h.2) à reserva hídrica dos reservatórios do Sistema 

Paraopeba (doc. de id. n° 73057943, 73057944, 73057945 e 73057946). 
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i) 	Manifestação de id n° 73094691 da Vale S.A.: 

Por meio da petição, a empresa manifestou-se no seguinte sentido: 

i. 1. Estabelecimento de cronograma para a construção da captação a montante 

no Sistema Paraopeba:  

09/05/2019: conclusão do projeto; 

16/11/2019: início das obras; 

20/09/2020: conclusão das obras; 

30/09/2020: comissionamento e início da captação 

i.2. A Vale S.A. afirmou estar promovendo a instalação de barreiras físicas para 

proteção da captação de Bela Fama (ETA Bela Fama), bem como realizando adequações para 

reforço do tratamento da água captada, garantindo a sua qualidade; 

i.3. A Vale, porém, discordou da pretensão de realização de obras no Rio das 

Velhas com vistas à interligação com o Sistema Paraopeba, bem como entendeu ser 

desnecessária a construção de uma nova captação no Rio Macaúbas.  

j) 	Plano de contingência operacional da COPASA (docs. de id. n° 

73221474, 73221475, 732214746, 73221477, 73221478, 73221479): 

O Estado de Minas Gerais apresentou relatórios da COPASA acerca de um 

plano de contingência operacional, para o caso de racionamento e rodízio de água na região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

V. Fase atual 

Na fase atual de tramitação, aguarda -se a realização das seguintes audiências: 

a) 	Audiência de conciliação no dia 08/07/19: 
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Dentre outros temas, ficou deliberada a apresentação de informações, pela 

COPASA e pela Vale S.A., referentes à captação de água da região metropolitana de Belo 

Horizonte. 

b) Audiência de instrução no dia 09/07/19: 

Oitiva de testemunhas da Defensoria Pública do Estado. 

c) Audiência de instrução no dia 06/08: 

Oitiva de testemunhas arroladas pelo MPMG, dentre elas a Dra. Maria Carvalho 

de Melo, Diretora Geral do IGAM, Renato Teixeira Brandão, Presidente da FEAM e Antônio 

Augusto Melo Malard, todas iá ouvidas por esta CPI.  

VI. Destaques 

A partir da análise sumária dos autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024 e n° 

5010709-36.2019.8.13.0024, identificou-se algumas informações de relevo, todas apontadas 

ao longo dos anexos I e II, dentre as quais cumpre destacar, resumidamente: 

1. Na Comarca de Belo Horizonte, o juízo prevento é o da 6a  Vara da 

Fazenda Pública e, em razão disso, algumas ações foram concentradas nesta. Desta feita, as 

últimas audiências vêm sendo realizadas de forma conjunta, devido à conexão entre as causas. 

2. Foi deferido o pedido liminar de bloqueio de R$ 5 bilhões, em caráter 

cautelar, nos autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024 (Ação Civil Pública Socioambiental 

promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais). O valor encontra-se depositado em 

juízo. 

3. Foi deferido o pedido liminar de bloqueio de R$ 1 bilhão, em caráter 

cautelar, nos autos n° 5010709-36.2019.8.13.0024 (Tutela Cautelar Antecedente promovida 

pelo Estado de Minas Gerais). O valor encontra-se depositado em juízo. 

4. Além das negociações perante o Poder Judiciário, as partes têm realizado 

negociações extrajudiciais, visando à formulação de acordos, a exemplo de termos de 

ajustamento de conduta. 
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5. No processo autuado sob o número 5044954-73.2019.8.13.0024, foi 

instituído Comitê Técnico, com a condução da FUNDEP/UFMG, para subsidiar o juízo. 

6. Ainda nos autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024, o Ministério Público de 

Minas Gerais procedeu à juntada de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Vale 

S.A., mediante interveniência da AECOM, que realiza auditoria técnica independente, com 

formulação de recomendações e cronogramas. Dentre as atribuições da AECOM, foi incluído 

o monitoramento de recursos hídricos impactados pelo rompimento das barragens do 

Complexo Paraopeba II — Mina Córrego do Feijão. A AECOM emite Relatórios, os quais 

vêm sendo juntados aos autos. 

7. Na audiência de conciliação realizada no dia 07/03/2019, referente aos 

autos n° 5010709-36.2019.8.13.0024, foi homologado acordo entre o Estado de Minas Gerais 

e a Vale S.A. quanto à procedimentalização do ressarcimento e fornecimento de recursos para 

realização de medidas emergenciais. 

8. Conforme cronograma apresentado pela Vale SÃ. nos autos n° 5010709- 

36.2019.8.13.0024, a Construção de uma nova captação a montante, no Sistema Paraopeba, 

tem o início das obras previsto para novembro de 2019 e conclusão em setembro de 2020. 

9. A realização de obras para proteção da estrutura fisica de Bela Fama tem 

sua conclusão projetada para 05/11/2019, consoante cronograma apresentado pela Vale S.A. 

10. A Vale S.A., na petição de id n° 73094691, juntada nos autos n° 

501070936.2019.8.13.0024 no dia 18/06, manifestou discordância com as seguintes medidas 

recomendadas pela COPASA: a) construção de uma nova captação no Rio Macaúbas 

(entende pela desnecessidade da medida, já que a construção do novo ponto de captação 

supriria a demanda; b) a realização de obras no Rio das Velhas com vistas à interligação 

com o Sistema Paraopeba. Quanto a este último ponto, a Vale entende que na ação judicial 

em curso "(...)as partes cuidam tão somente dos impactos diretos decorrentes do rompimento 

da barragem I da Mina do Córrego do Feijão, dentre os quais não se inclui o sistema de 

captação do Rio das Velhas, tampouco eventual medida preventiva de potencial dano 

decorrente de outra estrutura". 
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11. Ainda nos autos n° 501070936.2019.8.13.0024, o Estado de Minas 

Gerais apresentou Plano de Contingência Operacional elaborado pela COPASA, para o caso 

de necessidade de racionamento e rodízio de água na região metropolitana de Belo Horizonte. 

12. As audiências designadas para os dias 09/07 e 06/08 foram de instrução 

com a oitiva de testemunhas. Algumas, inclusive, já ouvidas pela CPI. 

6.2 Das últimas atualizações 

Atualizações verificadas nas ações judiciais autuadas com os números 5044954-

73.2019.8.13.0024 (Tutela Cautelar Antecedente proposta pelo Ministério Público de Minas 

Gerais) e 5010709- 36.2019.8.13.0024 (Tutela Cautelar Antecedente proposta pelo Estado de 

Minas Gerais), no período de 03/07/2019 a 30/07/2019. 

No dia 08/07/19, foi realizada nova audiência de conciliação, a qual abarcou tanto os 

autos n° 5044954-73.2019.8.13.0024 quanto os de n° 5010709-36.2019.8.13.0024. 

As partes informaram ao juízo a realização de Termo de Compromisso com enfoque 

na captação de água da região metropolitana de Belo Horizonte e requereram que se 

aguardasse a execução do acordo. Diante disso, o magistrado suspendeu todas as obrigações 

pertinentes à matéria que foram impostas às partes. 

Determinou, ainda, que o Termo seja juntado aos autos até a audiência do dia 06/08, 

para fins de homologação judicial. O termo em questão foi juntado aos autos desta CPI através 

do Requerimento de Comissão n° 961/2019, constante dos anexos deste relatório. 

Na audiência do dia 09/07/2019, questões processuais foram deliberadas, bem como 

foram apreciados pedidos liminares. Dentre as decisões de destaque, houve o deferimento da 

substituição de metade do valor depositado em juízo, correspondente a R$ 2,5 bilhões, por 

fiança bancária, seguro garantia ou investimento corrente. Na ocasião, foi proferido 

julgamento parcial de mérito, ao fundamento de que não houve negativa da ré quanto à sua 

responsabilidade pela reparação dos danos causados em virtude do rompimento da barragem 
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de Cónego do Feijão, condenando-se a empresa Vale S.A. a reparar todos os danos 

decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos de minério em questão. 

A oitiva de testemunhas, inicialmente prevista para o dia 09/07/2019, foi redesignada 

para o dia 05/08/2019. Aguarda-se, portanto, a realização das audiências de instrução dos dias 

05 e 06/08/2019. 

O último andamento processual corresponde à juntada dos relatórios periódicos de 

monitoramento de barragem elaborados pela Vale S.A. Especificamente quanto aos autos n° 

5010709-36.2019.8.13.0024, no dia 26/07/2019, o Estado de Minas Gerais procedeu à juntada 

de plano de racionamento de água sobre a crise hídrica (doc. de id. n° 77488383). Aguarda-

se a realização das audiências dos dias 05 e 06/08/2019. O último andamento processual 

corresponde à juntada de manifestação da Defensoria Pública do Estado quanto à escolha de 

assessoria técnica da Região 4. 

A Procuradoria da Casa ainda emitiu parecer à esta CPI sobre a legalidade da 

destinação da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, 

Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) tendo em vista a 

resposta do Requerimento de Comissão n° 790/2019. Ambos documentos constam no anexo 

deste relatório. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme demonstrado no presente relatório, a CPI Barragens, em curto prazo, logrou 

em não apenas investigar as possíveis consequências ao abastecimento hídrico de nossa 

capital, como também identificar e sugerir ações aos órgãos competentes. O papel dos órgãos 

públicos foi debatido na CPI e diversas sugestões e recomendações emanaram desses 

trabalhos, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista legislativo, a fim de 

evitar novos crimes que impactem o abastecimento hídrico de Belo Horizonte e região 

metropolitana; o que nos permite concluir que o mandato recebido por este colegiado foi 

cumprido com êxito. 
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Entretanto, os trabalhos não se encerram com a finalização desta CPI. A segurança 

hídrica da capital mineira e região metropolitana segue comprometida. Por esse viés, muitos 

são os encaminhamentos que visam reportar aos órgãos e instituições competentes 

proposições para assegurar efetivamente soluções ao grave problema que pode acometer 

milhões de pessoas. 

A atuação na CPI apenas iniciou um movimento que pretende alertar a população de 

Belo Horizonte e também dos municípios do entorno sobre a relevância do tema. Estamos 

cientes de que tal assunto, por envolver megaempreendimentos, grandes somas de recursos e, 

muitas vezes, a própria omissão do Estado; mobiliza poderosos interesses, interesses que não 

consideram grande parcela da população alijada do processo de desenvolvimento econômico 

e que é a mais impactada pelas atividades minerárias. De nossa parte, a Câmara Municipal de 

Belo Horizonte estará empenhada em fiscalizar e cobrar dos responsáveis as devidas 

providências. 

Neste sentido, a cidade de Belo Horizonte precisa tomar seu protagonismo na 

questão da segurança hídrica. São quase três milhões de pessoas que dependem das águas que 

não brotam de seus limites e encontrar soluções para impedir um colapso hídrico passa por 

planejamento de longo prazo e vontade política. 

- MINERAÇÃO: IMPACTOS NOS CICLOS DA ÁGUA E PRESERVAÇÃO 

DOS AQUÍFEROS 

Um dos primeiros pontos a considerar acerca do processo das atividades 

minerárias diz respeito à correlação entre as atividades minerárias e a preservação dos 

aquíferos. Os pesquisadores e profissionais ouvidos nas inúmeras oitivas da CPI apontam que, 

na localidade onde é extraído o minério de ferro está exatamente os aquíferos, ou seja, dois 

recursos naturais finitos e a atividade minerária pode cessar mais rapidamente as reservas dos 

aquíferos. 

Segundo os estudos técnico produzidos pela Diretoria do Processo Legislativo 

(DIRLEG) e a Consultoria Legislativa (DIVCOL) da Câmara Municipal de Belo Horizonte; 

no que se refere aos apontamentos das principais oitivas e visitas técnicas realizadas por meio 



258 

da CPI das Barragens (Documento ET 017.2019) muitos são os relatos que serão apontados 

na presente conclusão afim de referendar questões que permeiam várias dessas apresentações 

e que referendam problemas decorrentes do ciclo minerário e possíveis soluções. 

Na oitiva da Sra. Maria Teresa Corujo, representante do Movimento pelas 

Águas e Serras de Minas (Requerimento de Comissão 184/2019), ocorrida no dia 19 de março 

de 2019; fica evidente a relação intrínseca da atividade mineraria e os impactos negativos nos 

aquíferos. 

Na ocasião, a Sra. Maria Teresa apresentou o mapa dos aquíferos da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte no qual mostrou a situação das cangas (antes das 

minerações), as unidades hidrogeológicas, as barragens semi consistidas da mineração, as 

barragens pretendidas bem como as áreas impactadas pela mineração de ferro. Tais estudos 

evidenciam que os empreendimentos mineram exatamente onde estão os aquíferos. 

A oitiva ocorrida com o Sr. Paulo César Horta Rodrigues, do Centro de 

Tecnologia Nuclear - CDTN ( Requerimento de Comissão 391/2019); ocorrida no dia 23 de 

abril de 2019 vem também referendar a alarmante situação sobre a segurança hídrica de Belo 

Horizonte, quais são as situações e ameaças correlatas ao abastecimento, incluindo o contexto 

hidrogeológico. 

Em sua apresentação, ele apresentou o mapa da região metropolitana de Belo 

Horizonte - RMBH no qual identificou os quatro sistemas integrados, a saber: - SIN de 

fornecimento de água potável da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa; cuja 

rede se liga por adutoras: 1) O SIN Paraopeba; 2) O SIN Rio das Velhas; 3) O SIN Ibirité 

Barreiro e 4) O SIN Morro Redondo. 

O SIN Rio das Velhas, conforme já apresentado ao longo do presente relatório, 

contribui com cerca de 70% da água utilizada em Belo Horizonte, enquanto o SIN Morro 

Redondo participa com cerca de 5% do fornecimento e, cerca dos 25% complementares ao 

abastecimento da capital mineira, advém do SIN Ibirité Barreiro ou SIN Paraopeba. Cabe 

ressaltar que o sistema Paraopeba foi afetado pelo crime de Brumadinho, com o rompimento 

da barragem B1 do Complexo do Feijão em janeiro de 2019 e encontra-se com a captação 

interrompida. 
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O depoente ainda apontou a incapacidade de Belo Horizonte suprir, tanto de 

forma qualitativa quanto quantitativa seus moradores com água existente em seu território, 

sendo dependente, conforme elencado acima, da captação de água nos municípios vizinhos. 

Assim, a mineração é uma ameaça direta aos recursos hídricos, seja por 

ocupações antrópicas a montante, seja pelo risco de rompimentos de barragens tanto no 

Sistema Paraopeba, mas, principalmente, no Sistema da Bacia do Rio das Velhas, somado a 

outros agravantes, a exemplo de contaminações silenciosas dos recursos hídricos, impactos 

nos aquíferos e rebaixamento dos lençóis freáticos. 

Em sua apresentação, ele ainda reforçou a preocupante situação hidrogeológica 

do Quadrilátero Ferrífero (no qual estão grande parte das mineradoras no estado), sendo essa 

também urna importante região de recarga de aquífero, onde a atividade minerária vem 

proporcionando a contaminação das águas subterrâneas, especialmente a contaminação dos 

lençóis freáticos. 

Outro ponto a ser ressaltado em sua fala foi que o Instituto Brasileiro de Mineração - 

IBRAM, entidade que representa as mineradoras, divulgou estudos nos quais aponta que 80% 

dos aquíferos existentes no Quadrilátero Ferrífero se encontram em rochas de formação cauê. 

Esse dado aponta para um dado a ser considerado com certa preocupação, uma vez que coloca 

a exploração minerária em colisão ou mesmo conflito de interesses com a preservação dos 

recursos hídricos subterrâneos, corroborando ainda para a correlação entre mineração, 

exploração dos recursos e precarização latente e expansiva dos ciclos da água e preservação 

dos aquíferos. 

- BARRAGENS LOCALIZADAS NAS BACIAS DO PARAOPEBA E RIO DAS 

VELHAS: AMEAÇA REAL À SEGURANÇA HÍDRICA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E CAPITAL 
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Outro ponto a ser ressaltado na presente conclusão é a estreita correlação entre 

as barragens de rejeitos das mineradoras sediadas nas bacias do Rio Paraopeba e no Rio das 

Velhas. Tais estruturas, pelos níveis de alerta e pela localização necessitam de 

monitoramentos constantes e mais eficazes, uma vez que correm o risco diário de novos 

rompimentos, que poderiam ocasionar perdas de vidas humanas, impactos negativos e 

imprecisos no meio ambiente e, especialmente, ocasionar o desabastecimento hídrico dos 

municípios. 

É importante reforçar que as informações levantadas no âmbito desta CPI nas 

oitivas e visitas técnicas acerca do abastecimento da capital mineira e região metropolitana, 

apontam que o Sistema Paraopeba é responsável pelo abastecimento de 47% da RMBH e 

28,17% de Belo Horizonte. 

Para tratar do seguinte tema, contamos com a oitiva do Sr. Marcus Vinicius 

Polignano- Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (Oitiva 

0705/2019- Requerimento de Comissão 428/2019), ocorrida no dia 23 de abril de 2019. 

Na ocasião, ele nos informou que segundo dados da FEAM - Fundação Estadual 

do Meio Ambiente, existem 82 barragens de rejeitos localizadas no Alto Rio das Velhas, 

sendo 16 com estabilidade não garantida e 30 barragens consideradas com Alto Dano 

Potencial. 

No que se refere a tais barragens, ele destacou algumas que merecem atenção 

prioritária pelos riscos significativos de rompimentos; dentre as quais, destaca-se: 

• Sistema Forquilhas I, II e III, da empresa Vale, complexo localizado no 

município de Ouro Preto, com o nível de emergência 3, sendo que Forquilhas 1 possui 18,2 

mil metros cúbicos com grande liquefação e seu rompimento poderia comprometer as demais 

barragens: Forquilhas II, com 26 milhões de metros cúbicos de rejeitos e Forquilhas III, com 

24 milhões de metros cúbicos; 

• Barragem Maravilhas II, também da empresa Vale, complexo localizado 

no município de Itabirito, com 76 milhões e 300 mil metros cúbicos de rejeitos, interditada e 

sem laudo de estabilidade; 
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• 	Barragem Vargem Grande, da empresa Vale, complexo localizado no 

município de Itabirito, com 9 milhões e meio de metros cúbicos, interditada e no nível de 

emergência 2. 

Até o fechamento do presente relatório, os níveis de segurança das barragens 

poderão ter sofrido outros enquadramentos nos níveis de alerta e esse é o outro ponto 

agravante apontado nas oitivas, uma vez que as próprias empresas mineradoras se 

autofiscalizam e titulam o nível de risco de suas barragens. 

Soma-se a esse fato a construção de nova barragem no complexo da Vale em 

Itabirito, a barragem Maravilhas III, já licenciada e em processo de construção que terá 

capacidade para armazenar 108 milhões de metros cúbicos; o que denota a incoerência e a 

omissão do Poder Público em autorizar uma estrutura desse porte, com tantas barragens em 

níveis consideráveis de risco e após os crimes de Mariana e Brumadinho. 

Sob esse prisma, podemos afirmar que o estado de Minas Gerais possui um 

"campo minado", uma vez que, conforme dados do relatório produzido pela Agência Nacional 

de Mineração (data base 02/2019); o estado concentra 63% das barragens com alto risco 

estrutural, sendo 19 em todo o território brasileiro e 12 delas estão sediadas em Minas Gerais. 

Essa questão colaborou para a mobilização de várias entidades e ambientalistas 

junto a conselhos e movimentos, no sentido de impedir o licenciamento de novas barragens, 

especialmente das construídas com o método a montante, a exemplo das que se romperam 

como foi o caso da barragem 1, localizada no Complexo Córrego do Feijão em Brumadinho, 

em 25 de janeiro de 2019, da empresa Vale e, em 2015, no município de Mariana, da empresa 

Samarco. 

Nesse sentido, as barragens já se mostraram, de fato, uma ameaça potencial, 

visível e latente à segurança hídrica. Especialmente no que concerne ao abastecimento de 

Belo Horizonte, tal condição se agrava, uma vez que, conforme já relatado, muitas barragens 

se encontram localizadas na Bacia do Velhas, responsável por cerca de 70% do abastecimento 

da capital. 

Como forma de garantir uma maior segurança das estruturas, é importante 

ressaltar o quão significativo foi a aprovação da nova legislação sobre a segurança das 
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barragens em 2019 junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A lei de iniciativa 

popular intitulada "Mar de lama nunca mais", recebeu mais de 60.000 assinaturas da 

sociedade civil e se tornou a Lei 23.291, de 25/02/2019, que trata da Política Estadual de 

Segurança de Barragens. É uma importante conquista da sociedade civil, no sentido de 

assegurar maior segurança junto ao licenciamento de novas estruturas e que aguarda a 

regulamentação agora pelo Governo do Estado. 

Conforme essa legislação, o empreendedor é o responsável pela segurança da 

barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento das ações necessárias para garantir a segurança 

nas fases de planejamento, projeto, instalação, operação e desativação e em usos futuros da 

barragem. Ainda a legislação determina em seu artigo 8° que o EIA- Estudo de Impacto 

Ambiental e o respectivo RIMA- Relatório de Impacto Ambiental deverão conter a 

inexistência de melhor técnica disponível e alternativa locacional com menor potencial de 

risco ou dano ambiental, para a acumulação ou para a disposição final ou temporária de 

rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens, ficando ainda vedado, conforme 

o artigo 13, a concessão de licença ambiental para operação, ampliação de barragens 

destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos bem como de resíduos 

industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento a montante. 

Na nota técnica da Agência Nacional de Mineração datada de 31/03/2019, 

verifica-se que as empresas responsáveis por 56 (cinquenta e seis) barragens em todo o país 

não atestaram ou não enviaram a DCE (Declaração de Condição de Estabilidade) para o 

Sistema SIGBM da ANM até o prazo de 31/03/2019 (13% do total de barragens do PNSB). 

Em 17 (dezessete) dos 56 casos (cinquenta e seis) casos as barragens foram declaradas 

instáveis e, em 39 (trinta e nove) casos, a empresa responsável pela barragem não enviou a 

documentação para a ANM (sendo várias dessas barragens, embora não declaradas, 

reconhecidamente instáveis). 

O estado de Minas Gerais tem 36 (trinta e seis) barragens não conformes (64% 

dos 56 casos do país), sendo 13 (treze) delas declaradamente instáveis (e dessas 13, 10 são da 

Vale). De acordo com a referida nota técnica, "Minas Gerais foi o estado com a maior 

quantidade de barragens não conformes, com mais da metade dos casos. E a Vale é 
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responsável por 35% (20-vinte) das barragens não conformes do país, com mais de 90% das 

ocorrências em MG". Além das 13 (treze) barragens declaradamente instáveis em MG, outras 

09 (nove), cuja documentação não foi enviada à ANM, estão reconhecidamente instáveis, 

sendo 7 (sete) da Vale. Assim, a Vale tem, no total, 17 (dezessete) barragens instáveis em 

MG, sendo várias delas em nível 2 (dois) ou 3 (três), com risco eminente de rompimento e 

com zona de alto risco de morte (ZARM) evacuada. No total, a Vale interditou 32 (trinta e 

duas) de suas barragens em MG. 

Para o depoente Marcus Vinícius, o que justifica as mineradoras utilizarem o 

método de barragens é a viabilidade de um lucro máximo e fácil, contando com a omissão e 

o aval do Poder Público, que licencia tais empreendimentos, sem questionar, de fato, sobre 

outras tecnologias já existentes. 

Reiterando esse posicionamento, o Sr. Gustavo Tostes Gazzinelli, integrante da 

Câmara Técnica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MG) e ex-Conselheiro 

do CERH, em oitiva no dia 16 de abril de 2019, informou que o eventual rompimento das 

barragens de Forquilhas, Maravilhas ou Vargem Grande implicaria na destruição da área de 

captação de água de Bela Fama, que é a principal fonte de captação de Belo Horizonte. 

Por todas as questões já expostas, que resultam na constatação que a estrutura das 

barragens necessitam de monitoramentos constantes e de tecnologias eficazes (o que, 

conforme se pôde observar pelos recentes crimes ocorridos, são falhos); é preciso considerar 

a necessidade premente de descomissionamento e descaracterização das barragens, 

independente da técnica utilizada em sua construção e exigir das mineradoras que elas 

utilizem outras tecnologias mais avançadas em suas atividades, que não comprometam os 

recursos hídricos. 

- MINERAÇÃO E O DISCURSO (FALHO) DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Outro ponto que precisa ser considerado e, especialmente, problematizado, diz 

respeito ao discurso da mineração como "um mal necessário" para o estado de Minas Gerais, 
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com vocação extrativista desde o período colonial e que a mineração gera riquezas. Aqui, 

podemos provocar a seguinte pergunta: Riquezas para quem? 

Em carta produzida em 07 de junho de 2019; o Gabinete de Crise da Sociedade 

Civil: Plataforma de Informação e Justiça Socioambiental dirigiu questionamentos à FIEMG 

— Federação das Indústrias de Minas Gerais e ao IBRAM- Instituto Brasileiro de Mineração, 

duas instituições que representam os interesses das mineradoras, acerca da publicidade sobre 

o retorno imediato da mineração e o reforço de uma mineração mais sustentável, publicidade 

essa propagada em diversos veículos de comunicação e que tem por objetivo mobilizar a 

população para o retorno às atividades minerárias no estado. Tal apelo é realizado em tempos 

nos quais as populações estão cercadas de medo, insegurança e falta de informação precisa 

por parte das empresas sobre o risco de suas estruturas. 

No documento dirigido às instituições, os representantes do Gabinete de Crise 

da Sociedade Civil pedem clareza e transparência, por meio do acesso a informações 

confiáveis bem como questiona se a mineração compensa todos os danos e os riscos de toda 

ordem que acarreta para a sociedade. 

O que observa nos discursos das instituições representativas das mineradoras é 

que eles apostam todo o desenvolvimento econômico do estado na atividade minerária e 

desconsideram qualquer argumentação de se buscar outras alternativas econômicas no estado 

para além da mineração. É importante dizer que Minas Gerais, além de sua vocação 

extrativista, é conhecida também por sua vocação cultural, gastronômica e turística, 

atividades que precisam serem mais estimuladas, geram desenvolvimento e riquezas e, 

certamente, impactam muito menos o meio ambiente e oferece muito menos riscos do que as 

atividades minerárias. 

Entretanto, o que se observa, na prática, é uma "minerodependência" dos 

municípios que se tornam refém dos empreendimentos. Como já se ouviu de muitos atingidos, 

as mineradoras são as verdadeiras "donas das cidades" nas quais estão sediadas e realizam, 

um trabalho agressivo de cooptação das populações. Entretanto, diversos dados apontam que 

é infundada a produção de riquezas econômicas pela mineração, que justifique tantos estragos 

e prejuízos ao meio ambiente, às comunidades e aos municípios. 
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No que se refere ao aspecto econômico, os que subscrevem a carta apontam que 

a participação atual de toda a indústria extrativa (e não apenas do minério de ferro) no PIB 

mineiro deve estar entre 1 e 2%. De acordo com informação da própria FIEMG, em fevereiro 

de 2019, esse percentual seria de 2,1%, valor esse coerente com números da Fundação João 

Pinheiro e não 8% como afirmou recentemente o Sr. Rinaldo Mancin, diretor do IBRAM. 

Essa participação tem caído desde 2013, com tendência a cair mais ainda, independentemente 

dos dois últimos rompimentos de barragens, extraídos de estudo feito pelo Comitê Técnico 

do Fórum Permanente São Francisco e que constam na referida carta. 

Ainda referenciado nesse documento, destacam-se os dados da Fundação João 

Pinheiro: tais dados, somente a partir de 2013, apontam para uma simples projeção da 

tendência da queda no PIB, que pode ser vista permitindo — na falta de dados atuais divulgados 

pela FJP — a conjectura de que a participação da indústria extrativa no PIB do estado (VAB) 

em 2019 já seria da ordem de 1%. 

No que se refere ao PIB nacional, o percentual chega a 5%, conforme informado 

em oitiva no dia 11 de junho de 2019 pelo Sr. Fernando Gabriel Araújo, da Fundação Gorceix. 

Soma-se a essa questão a queda no número de empregos diretos no setor da 

mineração no estado, que ocorre também desde 2013, conforme dados do IBRAM. 

Para além disso, a carta aponta para a queda comprovada de 4,57% da 

participação da indústria extrativa no PIB (VAB) entre 2013 e 2016. Isso correspondeu a uma 

perda de 8804 empregos diretos nessa indústria no mesmo período, valor que precisa ser 

cotejado com os dados informados na atual campanha da FIEMG, que ressalta, de forma 

irresponsável, o retomo à mineração dita "sustentável" em Minas Gerais. A quantidade de 

empregos diretos nessa indústria em 2017 (49.968 empregos, conforme dados do IBRAM) 

não nos parece condizente com a afirmação da FIEMG de que em 2019 haverá perda de "104 

mil empregos no setor de extração minerária", o que corrobora para os dados equivocados e, 

de certa forma, camuflados pela publicidade do setor pró-mineração. 

No que refere ao CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais, que se trata de uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento 

econômico desses recursos minerais, muitas questões são levantadas, especialmente, no que 
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trata aos percentuais repassados aos municípios e que sofrem os maiores impactos e prejuízos 

de todas as ordens decorrentes das atividades minerárias. 

A Constituição Federal Brasileira estabeleceu que as jazidas e os depósitos 

minerais constituem bens da União, distinguindo a propriedade do solo à do subsolo. Para o 

desenvolvimento da atividade de mineração, foi previsto o aproveitamento econômico do 

produto da lavra por meio das concessões. 

No Brasil, a atividade de mineração é realizada sob o regime de concessão 

pública realizada pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizada pela Agência 

Nacional de Mineração (ANM). 

A CFEM foi prevista na Constituição Federal de 1988, instituída pelas Leis n° 

7.990/1990 e 8.001/1990. Foi regulamentada pelo Decreto n° 01/1991 e, a partir de então, 

passou a ser exigida das empresas mineradoras em atividade no país. 

Conforme definiu o decreto, a CFEM incide sobre o faturamento líquido, no 

caso da venda do minério bruto e beneficiado, ou no custo intermediário de produção, quando 

o produto mineral é consumido ou transformado em um processo industrial. Entretanto, com 

a medida provisória número 789/2017, na hipótese de saída por venda, passou a ser 

considerada a receita bruta, deduzida apenas dos tributos incidentes sobre a venda que foram 

pagos ou compensados. 

Apesar de aparentemente ser simples, a composição da base de cálculo da 

CFEM se mostra complexa, tanto no que diz respeito aos conceitos de beneficiamento e 

transformação industrial, como na consideração das deduções permitidas para apuração do 

faturamento líquido da empresa. 

Conforme informações da Agência Nacional de Mineração, a distribuição 

desses recursos é realizada da seguinte maneira: 

• 12% - Destinados à União; 

• 23% - Repassados ao Estado de origem da extração; 

• 65% - Destinados ao município onde ocorre a extração. 

Desta forma, os municípios já têm pleiteado o aumento do percentual do CFEM, 

uma vez que a alíquota atual paga pelas mineradoras é de 2% sobre o seu faturamento líquido 
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e a reivindicação é de que esse percentual seja 4% sobre o faturamento bruto. Um argumento 

se baseia no fato de que os royalties das mineradoras são muito menores do que os de outras 

empresas extrativistas, como as petrolíferas. Companhias desse setor pagam 10% sobre seu 

faturamento bruto. 

Nesse sentido, é importante dizer dessa reivindicação, especialmente pelos 

gestores dos municípios impactados pela atividade minerária, uma vez que grande percentual 

do faturamento da empresa não é investido na localidade explorada; o que implica em uma 

economia limitada e ineficiente para a população refém dos empreendimentos. 

Reportando à Carta Aberta produzida pelo Gabinete de Crise da Sociedade 

Civil, tem-se outra questão agravante relacionada ao CFEM sobre a possibilidade de 

sonegação e lavagem de dinheiro: 

"Sabemos ainda que há indícios de elevada sonegação e possibilidade de 

lavagem de dinheiro por parte das mineradoras, conforme relatório do TCU (TC 

017.199/2018-2 de 20/02/2019 ). Para confirmação da informação, apresentamos a seguir o 

item 128 deste Relatório. "128. A maior parte do recolhimento da CFEM é realizada a partir 

dos dados informados pelos mineradores. Sem a aferição das informações autodeclaratórias, 

prevalece a tendência de maximizar as deduções e/ou minimizar o faturamento, reduzindo o 

valor a ser pago. A conduta já foi apreciada em auditoria anterior, concluindo-se, à época, que 

(• •) 

Os recolhimentos a menor decorrem da omissão ou da distorção das 

informações relativas à atividade mercantil das empresas, com a finalidade de burlar suas 

obrigações junto à União. Essa conduta, predominante no setor, dá origem a infindáveis 

debates, no Judiciário, acerca da base de cálculo da CFEM e da pertinência das deduções, 

retardando a recuperação de passivos. 129. (...) há indícios de que a edição da Lei 13.540/2017 

não foi suficiente para reduzir a sonegação no setor mineral. De acordo com a Discriminação 

do Débito a Parcelar da Receita Federal; após a edição da nova legislação, apesar do 

incremento no número de boletos pagos, não se poderia concluir que houve redução na 

sonegação, pois: [...] consultando o relatório de maiores arrecadadores, verifica-se um grande 

número de empresas que informam um faturamento bruto para os primeiros cinco meses de 
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2018 inferior a R$ 10.000,00. Que indica indícios de sonegação, o que representa menos de 

R$ 2.000,00 por mês de faturamento (...)" 

Estudo feito pela Rede Latino-americana sobre Dívida, Desenvolvimento e 

Direitos (Latindadd) em parceria com o Instituto de Justiça Fiscal (IJF) em 2017, apontou 

subfaturamento de US$39,1 bilhões nos embarques minério de ferro entre 2009 e 2015. A 

cifra representa perda média de receitas fiscais para o Brasil da ordem de US$13,3 bilhões no 

mesmo período, o correspondente a cerca de R$42 bilhões; quase a metade do orçamento de 

Minas Gerais para 2017. Não há evidências de que a situação tenha mudado de 2015 até a 

presente data. 

Além disso, há outra taxa estadual que poderia subsidiar programas de 

recuperação ambiental, mas que não é direcionada nem mesmo para as Secretarias e 

instituições vinculadas que cuidam da pasta do meio ambiente. Em Minas Gerais trata-se da 

TFRM- Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra 

e Exploração de Minério. 

A Lei Estadual n° 22.796, de 28 de dezembro de 2017, restou expressamente 

previsto que os recursos arrecadados com a TFRM seriam destinados à SEMAD, ao IEF, à 

FEAM e ao 1GAM. No entanto, nos anos de 2018 e 2019, os recursos permaneceram alotados 

entre SEF- Secretaria de Estado de Fazenda e SEPLAG- Secretaria de Estado de 

Planejamento, essa última, responsável pela alocação dos recursos públicos; continuando a 

destinação à SEMAD em torno dos 24% (vinte e quatro por cento). No ano de 2018, foi 

destinado à SEF o aporte de 40,2% e no ano de 2019, de 30,2%.) 

Por fim, consideramos relevante o debate acerca das perdas advindas da Lei 

Kandir (Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996), questão que tem sido 

crucial para o estado de Minas Gerais e debate cada vez mais recorrente. Tem merecido 

destaque a atuação de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

que reivindicam, junto ao Governo Federal, as compensações pelas exportações de produtos 

primários, especialmente do minério de ferro, sendo Minas Gerais um dos estados mais 

prejudicados acerca dessa questão. 
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A Lei Kandir desonerou exportações de produtos primários de ICMS, gerando 

um prejuízo de, ao menos, R$ 135 bilhões de reais aos cofres do estado de Minas Gerais, em 

23 anos de vigência da legislação. 

A partir dos dados ora explicitados é possível verificar que há uma 

incongruência no discurso do desenvolvimento econômico da mineração, uma vez que são 

recursos que não voltam efetivamente para os territórios explorados. O que se observa é que 

as arrecadações obrigatórias que recolhem ao Poder Público são ínfimas considerando as suas 

receitas das mineradoras, que têm promovido um rastro de morte, doenças, danos morais e 

patrimoniais que não foram devidamente contabilizados. 

- MINERAÇÃO E OMISSÃO DO ESTADO - PRECARIZAÇÃO NO PROCESSO DE 

FISCALIZAÇÃO 

Outra consideração importante que foi explicitada durante as atividades da CPI 

diz respeito aos processos de fiscalização das barragens no estado. 

Por serem estruturas que, de fato, oferecem alto risco potencial, além do 

monitoramento diário por parte das empresas, é necessário que o Poder Público fiscalize de 

forma mais assertiva e frequente as barragens. Entretanto, o cenário apresentado é de falta de 

servidores para realizar essa tarefa e uma precarização no processo fiscalizatório. 

Conforme oitiva realizada no dia 02 de julho de 2019 com o Presidente da 

FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente, Sr. Renato Teixeira Brandão; foi informado 

que a Agência Nacional de Mineração é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação 

da Política Nacional de Segurança de Barragens. No entanto, o estado de Minas Gerais atua 

de forma complementar junto aos processos de licenciamento, de acordo com as Deliberações 

Normativas do COPAM - Conselho Estadual de Política Ambiental números 62 e 87. 

Foi informado que atualmente existem 06 (seis) servidores realizando ações de 

fiscalização pela FEAM. Há previsão de acréscimo de 12 (doze) pessoas na equipe. 
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É importante dizer que a última fiscalização da barragem Bl, que se rompeu em 

Brumadinho foi realizada em 2011, por não estar essa estrutura classificada como de alto 

risco. 

No que se refere à ANM, tal situação é mais agravante, uma vez que, conforme 

oitiva realizada com os seus representantes Sr. Jânio Alves Leite, Gerente Regional da ANM 

e Luiz Henrique Passos, Chefe de Divisão de Segurança de Barragens, a Agência conta apenas 

com 03 (três servidores) para fiscalização da segurança das barragens de mineração. 

O órgão sinalizou a necessidade de contratação de pessoal e sugeriu a adoção 

de requisitos mais apurados para que a ANM conte com servidores mais capacitados 

tecnicamente para o acompanhamento do processo de outorga da licença de mineração e sua 

fiscalização. 

O que se percebeu durante as oitivas dos dois órgãos foi também uma tentativa 

de responsabilizar os outros órgãos pelas lacunas na fiscalização, ou seja, a ANM não assume, 

de fato, suas as competências previstas na legislação assim como procede com a FEAM, em 

um contínuo jogo de "empurrar" as responsabilidades sobre a atribuição de fiscalizar. Os dois 

órgãos atribuem principalmente à falta de servidores para a fiscalização o gargalo crescente 

no monitoramento das barragens. 

Diante do ocorrido em Brumadinho, os técnicos da ANM determinaram que 

todas as barragens construídas pelo método de alteamento deveriam ser objeto de inspeção 

especial. Tal titulação tem como premissa exigir o acompanhamento técnico diário. 

Na oitiva, os servidores da ANM ainda ponderam sobre o aumento da demanda 

mineraria, que, por consequência, aumenta a destinação de rejeitos, enquanto a diminuição 

leva à baixa produção de rejeitos. Tal questão impacta no manejo da barragem e deve ser 

considerado pelos técnicos. Porém, na prática e nas visitas técnicas realizadas nos Complexos 

da Vale, o que se percebeu é que as barragens suportam um volume de rejeitos no limite de 

suas capacidades. 

Quanto aos procedimentos de reintegração ao meio ambiente, para acompanhar 

a desativação das barragens, exige-se tempo para que a empresa realize o procedimento, além 

do acompanhamento dos técnicos da ANM. 
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Foi ainda informado que após as mais recentes apurações, algumas mineradoras 

assumiram o risco quanto a determinados eventos e não os comunicaram à ANM. 

Desta forma, considerando as questões acima explicitadas, torna-se premente a 

situação da fiscalização, o número ínfimo de servidores para o monitoramento sistemático 

para as mais de 600 barragens no estado, o que delega às próprias empresas o papel de se 

autofiscalizarem, permitindo a omissão de informações importantes e os resultados 

decorrentes de ações e obras que são tratadas em âmbito privado, sem a devida fiscalização 

pelo Poder Público. 

- PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS DOS EMPREENDIMENTOS: 

DESCONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS SISTÊMICOS NAS BACIAS 

Um fato abordado pelos especialistas e ambientalistas durante as oitivas da CPI 

diz respeito ao processo de licenciamento dos empreendimentos. Eles relataram que se na 

etapa de licenciamento, o processo se baseia, muitas vezes, no cumprimento efetivo do 

protocolo das documentações necessárias, mas que, em nenhum momento, é analisado qual o 

impacto efetivo que as ações demandadas pelos empreendedores terão nas bacias. 

De acordo com a oitiva realizada com o Presidente da FEAM em 02 de julho de 

2019, Sr. Renato Teixeira Brandão, foi informado que o licenciamento ambiental era feito, de 

forma centralizada, pela FEAM. Atualmente, esse processo é feito pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente - SEMAD, de forma descentralizada, por meio de nove regionais, 

conforme prevê Deliberação Normativa COPAM número 2017. 

Em oitiva com os servidores da SEMAD ocorrida em 09 de julho de 2019 (Liana 

Notari Pasqualini- Superintendente de Apoio à Regularização Ambiental, Anderson Aguilar 

- Superintendente da Superintendência Regional do Meio Ambiente e Rodrigo Ribas-

Superintendente de Projetos Prioritários- Suppri), referente aos processos de licenciamento 

das atividades minerárias, foi informado que: 

• 	O processo de licenciamento na atividade minerária é complexo, 

exigindo um tempo dilatado para se chegar à votação no Conselho Estadual de Política 
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Ambiental (COPAM). O processo de licenciamento da Barragem B1, da Vale S.A; em 

Brumadinho, demorou 03 anos e 04 meses; 

• A participação da população no processo de licenciamento ambiental 

ocorre nos seguintes momentos: na requisição da audiência pública, durante todo o curso do 

processo de licenciamento, na audiência de votação do COPAM e, após a votação da licença, 

quando qualquer cidadão pode interpor recurso contra a decisão colegiada, na elaboração do 

plano anual de fiscalização às barragens, votado no COPAM; 

• O projeto da barragem Bl, que solicitou a retomada das atividades das 

minas Jangada e Córrego do Feijão, estavam em análise na SUPRAM, um deles desde 2013 

e o outro desde 2015. O processo da Barragem B1 chegou à Suppri em janeiro de 2017, tendo 

sido liberada a licença ambiental em dezembro de 2018, ultrapassando o prazo previsto na 

legislação de um ano; 

• Nesse processo não se fazia menção à disposição de rejeitos na barragem, 

mas ao descomissionamento da barragem e à ampliação da produção minerária, que se daria 

com o aumento da cava da mina Jangada e a retomada de rejeitos da barragem B 1; 

• Logo após o rompimento da Barragem B I , em Brumadinho, a SEMAD 

sobrestou a análise de todos os pedidos de licenciamento ambiental de barragens de 

mineração, para aprofundamento dos métodos de análise. Também houve o 

cancelamento/arquivamento de todos os processos de licenciamento de barragens construídas 

com o método de alteamento a montante, sendo que essas estruturas deveriam ser 

descaracterizadas ou descomissionadas; 

• De acordo com a Portaria número 70.389 de 17 de maio de 2017, da 

ANM, obtida a licença ambiental para descaracterização/descomissionamento é necessário 

um novo relatório de segurança da barragem, para autorização das atividades pela ANM; 

• Acerca das obras classificadas como emergenciais, a SEMAD 

acompanha a realização dessas obras, que passam pela análise de uma equipe multidisciplinar, 

sob a coordenação da FEAM. 

Pelo relato dos servidores da SEMAD, o que se percebe nos processos 

de licenciamento são questões de alta complexidade que são analisadas, muitas vezes, apenas 
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protocolo regular da documentação, sem considerar, efetivamente, os impactos sociais e 

ambientais decorrentes das ações propostas. É preciso dizer que muitas das obras e ações 

propostas pelas mineradoras e requeridas junto aos órgãos ambientais o processo de 

licenciamento impactarão, de forma sistêmica as bacias. Entretanto, tal análise não é 

considerada muitas vezes pelos membros que compõem as esferas responsáveis pelos 

licenciamentos. 

Tal afirmativa referente aos processos de licenciamento e concessão de 

outorgas, que não consideram de forma sistêmica as suas implicações para o abastecimento 

de água do município de Belo Horizonte é reforçada na oitiva realizada com a Sra. Maria 

Teresa Corujo ocorrida em 19 de março, que já foi, inclusive, conselheira do COPAM na 

Câmara Temática de Mineração, esfera responsável pela análise e deliberação dos pedidos de 

licenciamentos. Maria Teresa relata que a concessão dos licenciamentos e das outorgas, na 

prática, funcionam como um "cartório", ou seja, se o empreendedor entrega a lista de 

documentos exigidos, entende-se que ele tenha cumprido a lei, sem analisar a viabilidade 

social e ambiental. Além disso, ela reitera que a segurança hídrica de Belo Horizonte está 

ameaçada e entrará imediatamente em colapso se ocorrer o rompimento de barragem que 

tenha seus rejeitos levados por algum manancial de água que deságua no Rio das Velhas. 

Nesse sentido, decisões urgentes são necessárias para que isso não ocorra e, uma 

das questões que precisam ser consideradas diz respeito aos processos de licenciamentos e 

outorgas, que precisam rever seus processos e considerar como item obrigatório analisar a 

viabilidade social e ambiental dos pedidos vigentes. 

- ESTRUTURAS DE BARRAGENS E NOVAS TECNOLOGIAS PARA A 

MINERAÇÃO 

Uma consideração importante, resultado de todas as ações da CPI e, 

principalmente, da escuta de especialistas é que a estrutura das barragens já é uma tecnologia 

ultrapassada e com alto risco potencial. Podemos questionar, então, o motivo das mineradoras 
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ainda utilizarem as barragens, já que oferece riscos consideráveis e, novamente, a questão que 

se apresenta é o baixo custo, considerando outras tecnologias. 

É importante mencionar que as mineradoras estão sujeitas às variações 

econômicas das commodities do minério: já se observou situações nas quais os preços estando 

em alta, a empresa investe mais nos projetos de segurança e monitoramento de suas estruturas. 

Entretanto, com a queda do valor do minério de ferro no cenário internacional, um dos setores 

mais prejudicados nos investimentos, por parte das empresas, trata-se exatamente de onde 

deveria ser sua prioridade: a segurança e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Pergunta-se, então, quais seriam as tecnologias viáveis que não estivessem 

vinculadas a riscos significativos, tais como as barragens. Muitos especialistas apontam a 

mineração a seco como uma alternativa viável, entretanto, em oitivas realizadas na CPI, 

presenciamos as falas de especialistas que serão elencados abaixo que o processamento do 

minério a seco é dificil, uma vez que ele possui 20% de água. Além disso, o fato de estarmos 

em um país tropical torna essa alternativa inviável. O custo operacional de secagem do 

produto seria exorbitante, o que coloca, novamente, a questão econômica no centro da 

questão. 

Em oitiva realizada junto a CPI no dia 11 de junho de 2019, o Sr. Thomaz 

Valladares Mascarenhas Mourão, engenheiro de produção e mestrando em engenharia de 

materiais com o Sr. Fernando Gabriel Araújo, diretor associado da Fundação Gorceix 

apontam as demandas da indústria por alternativas mais viáveis. 

Alguns dados são significativos em seus relatos, dentre os quais, podemos 

destacar: 

• Para a produção do minério de ferro, são gerados, por ano, de 300 a 500 

milhões de toneladas de rejeitos, sendo que já existe um passivo de 03 milhões de metros 

cúbicos de rejeitos; 

• A produção do minério de ferro, a partir da rocha hematítica, leva a uma 

produção de rejeitos quase nula. Esse é o tipo de rocha presente em Carajás; 

• Já a produção do minério de ferro, em Minas Gerais, é realizada a partir 

da rocha itabirítica, sendo que, do total da rocha lavrada, 50% corresponde a rejeitos. 
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Consequentemente, a cada tonelada de minério de ferro produzido, é produzida uma tonelada 

de rejeitos; 

• No processo de produção do minério de ferro, são gerados dois tipos de 

rejeitos: inicialmente é gerada a lama do processo, produto não decantável, que corresponde 

a 10% do material lavrado; posteriormente é gerado o rejeito arenoso, corresponde a 40% do 

material lavrado. Esse material (lama do processo e rejeito arenoso) é depositado em 

barragens. A lama do processo ainda é rica em minério de ferro, mas não aproveitada pelo 

custo do processamento, o que leva ao seu descarte junto ao rejeito arenoso; 

• Quando esses rejeitos são misturados, essa mistura sempre escoa mais do 

que quando esses materiais estão separados. Escoar significa que o material fica mais líquido, 

menos viscoso; consequentemente isso facilita a liquefação de barragens e pilhas, culminando 

em uma situação de risco. A liquefação foi um dos motivos que levou ao rompimento das 

barragens, tanto em Mariana, quanto em Brumadinho; 

• As barragens já existentes são objetos de monitoramento de 

deslocamento dos diques e da pressão da água. Esse monitoramento é denominado critico, 

uma vez que é reativo, não preventivo. Junto a esse monitoramento, é necessária a 

caracterização dos rejeitos que compõem as barragens. Para essas estruturas, sugere-se 

amostrar e modelar os depósitos por física de sistemas complexos e por métodos de elementos 

finitos; 

• A adoção de práticas mais sustentáveis e seguras no processo não é o 

suficiente. É preciso fomentar o desenvolvimento de fontes alternativas de consumo para os 

produtos a partir do aproveitamento do rejeito. Dentre as indústrias que poderiam consumir 

esses produtos, destaca-se a de ferro-gusa; 

• Limitações encontradas para mudar os modelos atuais da mineração: 

granulometria do material disponibilizado; falta de incentivo ao desenvolvimento de novas 

tecnologias; falta de demanda do mercado por produtos sustentáveis desde o início da cadeia. 

Assim, mais do que considerar uma despesa no orçamento das empresas, é preciso que 

as mineradoras invistam em tecnologias mais eficientes e que o Poder Público cobre dos 
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empreendimentos estruturas que ofereçam, de fato, maior segurança, risco mínimo e 

monitoramento contínuo e efetivo. 

Pelas questões elencadas acima, reitera-se a urgência de se incentivar novas pesquisas 

sobre as tecnologias que garantam não apenas o lucro das empresas, mas que cessem também 

os graves riscos ambientais e, especialmente, o risco à vida humana. 

- OUTORGAS DE ÁGUA X SEGURANÇA HÍDRICA 

Um ponto já abordado no presente relatório diz respeito ao processo de planejamento 

da segurança hídrica, à oitiva do IGAM que apontam dados alarmantes sobre as amostras de 

água logo após o rompimento da barragem em Brumadinho e que tem vinculação direta com 

a questão do abastecimento hídrico. 

Como já mencionado, cabe ao IGAM realizar as outorgas da água, ou seja, conceder a 

vazão de água a ser retirada dos rios e, à COPASA, o tratamento e a distribuição da água. 

Entretanto, em oitiva realizada com servidores do IGAM tivemos ciência de que as 

outorgas consideram as retiradas futuras e que eles não têm, de fato, contabilizado quantas 

outorgas já foram concedidas, o que pode implicar, inclusive, na concessão de outorgas para 

além do que os sistemas possam suportar. 

No que se refere à descontaminação do Rio Paraopeba, os representantes do IGAM 

informaram que não existe prazo previsto para a descontaminação do rio, o que podemos, 

inclusive, questionar se efetivamente o rio poderá ser descontaminado dos elementos que 

vieram dos rejeitos e que foram apontados nas análises, tais como manganês, ferro, chumbo, 

alumínio e arsênico e que se, consumidos pelo ser humano, podem comprometer a sua saúde. 

No próximo período de chuva, há a preocupação com o revolvimento dos rejeitos que foram 

sedimentados e que contém os elementos elencados acima. 

Conforme os dados apontados na oitiva de representantes do IGAM, percebe-se a 

necessidade de se ter um balanço hídrico de todas as outorgas e licenciamentos já concedidos, 

uma vez que, sem a "contabilidade precisa" de tais processos, o comprometimento do 
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abastecimento hídrico de Belo Horizonte e da região metropolitana pode ser afetado em 

poucos meses. 

A partir das informações acima explicitadas, é preciso ater-se especialmente para o 

monitoramento da qualidade da água no período chuvoso, uma vez que, embora as amostras 

atuais estejam dentro dos parâmetros considerados normais, conforme fala dos próprios 

servidores, é preciso verificar sobre os sólidos que se sedimentaram e que poderão alterar, 

sobremaneira, a qualidade dos materiais que dispersaram ao longo do rio. 

- INEFICÁCIA DAS AÇÕES PROPOSTAS PELAS MINERADORAS: 

É necessário apontar a ausência, por parte das mineradoras, de soluções que 

resolvam em caráter definitivo, os problemas decorrentes do rompimento de barragens, 

bem como dos riscos das inúmeras estruturas existentes nas bacias do Rio das Velhas 

e Paraopeba. 

Nesse sentido, o que se percebe é que as soluções não são definitivas, são obras 

de grande porte, que demandam longos períodos para realização dos projetos até que 

se inicie as obras, sem a realização prévia dos estudos de impactos (uma vez que os 

mesmos são exigidos pelos órgãos licenciadores apenas 90 dias de requerimento os 

pedidos em caráter urgente das obras emergenciais), colaborando para dar margem à 

muitas questões controversas. 

Para tanto, podemos citar algumas questões que evidenciem a ineficiência no 

processo/planejamento de soluções efetivas: 

• Questões relacionadas à captação a montante; 

• Inúmeras obras emergenciais em andamento, sem a necessidade de estudos 

prévios que deveriam prever os impactos futuros de tais obras, a exemplo dos muros de 

contenção; 

• Falta de transparência na comunicação para a população atingida e impactada 

sobre a efetividade de tais obras emergenciais; 
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• Possibilidades de outras áreas para novas obras de captação, a respeito da obra 

sugerida pela Copasa no Ribeirão Macaúbas, que asseguraria o abastecimento da região 

metropolitana e que foi recusada pela Vale, em um discurso velado sobre questões 

econômicas; 

• Colapso hídrico que pode afetar a RMBH em até 06 horas se a estação de Bela 

Fama for contaminada; 

• Risco real e já registrado pela Copasa sobre o racionamento que poderá ocorrer 

em poucos meses. 

É importante dizer que os pontos acima foram problematizados nas diversas oitivas 

realizadas pela CPI. Segundo o assessor de políticas ambientais Eduardo Tavares, em oitiva 

realizada no dia 16 de julho de 2019, o risco de rompimento de barragens de rejeitos de 

mineração, localizadas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, torna o município de Belo 

Horizonte dependente da responsabilização da Vale S.A para a construção de novas 

alternativas de abastecimento. É necessário pensar em novas soluções sustentáveis, não só no 

risco iminente. A cidade ainda não possui um plano B de abastecimento, seja por questões 

climatológicas ou antrópicas. 

Há perda de cerca de 40% da água tratada da Copasa e há meta de diminuição desse 

índice para 30% até 2030. 

Vem somar a tais informações que a CPI não teve ciência sobre o plano de 

contingenciamento da COPASA que assegure o abastecimento hídrico para os próximos anos 

para a capital mineira e região metropolitana, embora tenha sido objeto de requerimento da 

Comissão. A empresa informou que estava elaborando o plano, que foi enviado para ao Poder 

Judiciário posteriormente. 

A data prevista para conclusão de uma nova adutora, a 12 km da captação existente no 

Rio Paraopeba tem previsão para setembro de 2020. Entretanto, o longo prazo para tal 

finalização é preocupante, uma vez que, em visita técnica realizada na Copasa, 

especificamente na Estação de Tratamento de Água do Rio Paraopeba em 26 de março de 

2019, já foi informado sobre o prazo declarado de 20 meses para os reservatórios de Rio 

Manso, Serra Azul e Vargem das Flores. 
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Nessa mesma visita, foram apontadas como medidas emergenciais solicitadas pela 

Copasa à Vale, no sentido de assegurar a captação na Bacia do Velhas: 

• Proteção das estruturas de captação existentes; 

• Desassoreamento da Barragem de Rio das Pedras e utilização para 

abastecimento da RMBH; 

• Abastecimento de Nova Lima, Sabará e Raposos - captação no Ribeirão da Prata 

com adução para a ETA Rio das Velhas; 

• Flexibilização da operação de interligação dos Sistemas do Paraopeba e do Rio 

das Velhas (Linha Azul); 

• Captação no Rio Paraopeba a montante do Córrego do Feijão. 

Como medidas compensatórias para a Bacia do Paraopeba: 

• Ribeirão Macaúbas- Nova captação para a ETA Rio Manso; 

• Ampliação da capacidade de produção do Sistema Paraopeba para 09 metros 

cúbicos/segundo. 

Entretanto, na Audiência de Conciliação ocorrida com a Vale e a Copasa e 

intermediada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais; a Vale não considerou a 

captação no Ribeirão Macaúbas, que poderia garantir a captação para o Sistema Paraopeba. 

A empresa considerou apenas os aspectos econômicos das obras, sem de fato mensurar a 

garantia do abastecimento das populações impactadas. 

Por fim, é importante dizer que em resposta ao requerimento número 290/2019, a 

Copasa alertou sobre a situação diferenciada e preocupante quanto ao Sistema do Rio das 

Velhas, uma vez que este não possui represas em outros mananciais como no Sistema 

Paraopeba, dependendo exclusivamente da captação direta ou a fio d'água que é feita no leito 

do rio. 

Somado a essas questões, é importante dizer que a Mina do Corumi (Embrapa), que 

foi objeto, inclusive, de CPI anterior da Câmara Municipal de Belo Horizonte, já requereu à 

SEMAD novo pedido de licença de operação. Em resposta ao requerimento 421/2019, foi 

informado pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente que há, de fato, pedidos de 

licenciamento de retorno ou expansão das atividades na Mina do Corumi (Empabra) 
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localizada no Bairro Taquaril, em Belo Horizonte. No que se refere à Minas Águas Claras, da 

empresa Vale, localizada no mesmo local, foi informado que a mancha hipotética de ruptura 

da Barragem 5, o remanso pode atingir o sistema de Bela Fama. O empreendedor informou 

que estão sendo executadas ações no sistema de Bela Fama para a tratativa da interferência 

prevista pela mancha hipotética de ruptura das barragens Forquilha I, II. 

Tais ações contribuem para que haja um monitoramento mais sistemático e eficiente, 

no que concerne às questões que podem atingir diretamente o sistema de abastecimento de 

Belo Horizonte e região metropolitana. 

- NECESSIDADE DA GARANTIA DE UMA LEGISLAÇÃO E DA 

EXISTÊNCIA DE SEGURO A FIM DE QUE A EMPRESAS GARANTAM TODAS 

AS ETAPAS DE DESCOMISSIONAMENTO E/OU DESCARACTERIZAÇÃO DAS 

BARRAGENS DOS SEUS EMPREENDIMENTOS E FECHAMENTO DE MINAS 

Em visita realizada no dia 14 de março de 2019 pela CPI na Mina do Engenho 

- Mundo Mineração Ltda, localizada em Rio Acima (Requerimento de Comissão 425/2019), 

foi possível visitar duas barragens interditadas que somam o volume de 800 mil metros 

cúbicos de rejeitos, os quais apresentam elementos tóxicos em sua composição - como 

arsênico e cianeto, oferecendo risco de contaminação. 

Os reservatórios da antiga mina de ouro foram abandonados pela empresa 

australiana e constituem hoje, como mostrou reportagem do Estado de Minas em 13 de maio 

de 2019, o complexo minerário mais perigoso de Minas Gerais, com potencial de inutilizar a 

captação de água que a Copasa mantém em Bela Fama, em Nova Lima, responsável pelo 

abastecimento de 50% da região metropolitana da capital. "O abandono elevou o risco dessas 

barragens que trazem ameaça à segurança hídrica da região metropolitana. Estamos tentando 

formas jurídicas de acionar no exterior essas empresas e seus sócios no Brasil, mas não 
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podemos ficar de braços cruzados com um problema como esse", disse o Diretor de operação 

metropolitana da Copasa, Rômulo Perilli. 

Tal situação de abandono da Mina Engenho, por parte de seus empreendedores 

desde o ano de 2012, agrava os passivos e riscos deixados pela exploração minerária. 

Uma vez que não foi possível assegurar a responsabilização dos seus 

empreendedor6 que abandonaram o empreendimento; houve a determinação de medidas 

preventivas para a garantia da estabilidade das barragens elencadas e da assinatura de um 

termo de cooperação técnica em 2017, tendo como partícipes a Copasa, a Prefeitura Municipal 

de Rio Acima e diversos órgãos estaduais para a elaboração de estudos, projetos e ações nesse 

sentido. 

Tais obras para descomissionamento e descaracterização custarão aos cofres 

públicos 15 milhões de reais e serão pagos pelos contribuintes. 

Tal fato, além da omissão e negligência por parte empresa australiana Mundo 

Mineração, também aponta para uma negligência e omissão por parte do Estado de medidas 

que assegurem a garantia não apenas de operação dos empreendimentos minerários, mas dos 

planos de descomissionamento e descaracterização das barragens, bem como dos planos de 

recuperação da área ambiental e do encerramento e fechamento da mina, de forma que esse 

passivo não seja atribuído ao Estado e, por consequência, aos contribuintes. 

NECESSIDADE DE INDENIZAÇÕES ÀS CIDADES AFETADAS PELO RISCO DE 

DESABASTECIMENTO HÍDRICO PELA ATIVIDADE DA MINERAÇÃO: 

Não se pode mais admitir que a Cidade de Belo Horizonte e as demais que estão 

em iminente risco de desabastecimento possam continuar nesse cenário. E mais, o caso se 

amolda ao dano moral coletivo, senão vejamos: 

A possibilidade de indenização por dano moral está prevista na Constituição 

Federal, em seu artigo 5°, inciso V. O texto não restringe a violação à esfera individual, e 

mudanças históricas e legislativas têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, 
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quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a 

essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial. 

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a 

violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Essas 

ações podem tratar de dano ambiental(lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à 

saúde da coletividade). 

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi vê no Código 

de Defesa do Consumidor um divisor de águas no enfrentamento do tema. No julgamento do 

Recurso Especial (REsp) 636.021, em 2008, a ministra afirmou que o artigo 81 do CDC 

rompeu com a tradição jurídica clássica, de que só indivíduos seriam titulares de um interesse 

juridicamente tutelado ou de uma vontade protegida pelo ordenamento. 

Com o CDC, "criam-se direitos cujo sujeito é uma coletividade difusa, 

indeterminada, que não goza de personalidade jurídica e cuja pretensão só pode ser satisfeita 

quando deduzida em juízo por representantes adequados", explicou Andrighi, em seu voto. 

Na mesma linha, a ministra citou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

no artigo 208 permite que o Ministério Público ajuíze ações de responsabilidade por ofensa 

aos direitos assegurados à criança e ao adolescente. A ministra classifica como inquestionável 

a existência, no sistema legal brasileiro, dos interesses difusos e coletivos. 

Uma das consequências dessa evolução legislativa seria o reconhecimento de 

que a lesão a um bem difuso ou coletivo corresponde a um dano não patrimonial. Dano que, 

para a ministra, deve encontrar uma compensação. 

"Nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de 

pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, 

nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado. Nosso sistema jurídico admite, em poucas 

palavras, a existência de danos extrapatrimoniais coletivos, ou, na denominação mais 

corriqueira, de danos morais coletivos", concluiu Andrighi. 



Dano ambiental 

Em dezembro de 2010, a Segunda Turma do STJ enfrentou esse tema, desta vez 

em um recurso relativo a dano ambiental. Os ministros reafirmaram o entendimento de que a 

necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de 

obrigações de fazer e indenizar (REsp 1.180.078). 

No caso, a ação civil pública buscava a responsabilização pelo desmatamento 

de área de mata nativa. O degradador foi condenado a reparar o estrago, mas até a questão 

chegar ao STJ, a necessidade de indenização por dano moral coletivo não havia sido 

reconhecida. 

O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a reparação ambiental deve 

ser feita da forma mais completa. "A condenação a recuperar a área lesionada não exclui o 

dever de indenizar", disse Benjamin, sobretudo pelo dano interino (o que permanece entre o 

fato e a reparação), o dano residual e o dano moral coletivo. 

"A indenização, além de sua função subsidiária (quando a reparação in natura 

não for total ou parcialmente possível), cabe de forma cumulativa, como compensação 

pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até a sua efetiva 

restauração", explicou o ministro Benjamin. No mesmo sentido julgou a Turma no REsp 

1.178.294, da relatoria do ministro Mauro Campbell. 

Assim sendo, entendo que o Município de Belo Horizonte e os demais atingidos 

pelo crime ocorrido devam ser indenizados pela Vale S/A. 
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ÁREAS LIVRES DE MINERAÇÃO 

De acordo com o Plano Nacional de Mineração (PNM), o Brasil poderá triplicar 

a extração de bens minerais nos próximos 15 anos. O minério de ferro é tido como "carro- 
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chefe" dessa exploração: se atualmente são arrancados 460 milhões de toneladas desse tipo 

de recurso ao ano, em 2030 a marca poderá chegar a 1 bilhão de toneladas. 

Há necessidade de estimular as ÁREAS LIVRES DE MINERAÇÃO. Se 

assim não for, os efeitos serão perniciosos. Isso porque a forma de exploração atual 

incentiva um modelo irresponsável e predatório de mineração. Os pontos socioambientais 

são sofríveis. Tal modelo ignora os principais debates contemporâneos sobre a mineração, 

tais como a regulação do ritmo de extração e as Áreas Livres de Mineração. O ritmo atual 

é para que se intensifique o caminho da reprimarização das exportações e da especialização 

produtiva. 

A situação vivenciada hoje não traz nenhuma perspectiva de diversificação 

da estrutura produtiva dos municípios e regiões mineradas. Estas regiões padecem 

de minério dependência e tendem a ser economicamente deprimidos no médio prazo, após 

a exaustão dos bens minerais. É preciso criar alternativas econômicas que gerem empregos 

e ampliem os circuitos de renda destas regiões, sendo que as ALM totalmente necessárias 

para o sucesso e sobrevivência das próximas gerações. 

FIM DA MINERAÇÃO COMO UTILIDADE PÚBLICA 

No Brasil, a propriedade dos recursos minerais pertence a União Federal. A 

diferenciação entre atividade e propriedade permite que o domínio do resultado da lavra das 

jazidas de minerais possa ser atribuído a terceiros pela União Federal. 

O presente tema, invariavelmente, ainda causa algumas dúvidas para muitos 

operadores de direito. Muitos entendem que a atividade de extração mineral é uma atividade 

de prestação de serviço público, o que não é. A atividade de lavra no Brasil está inserida nos 

serviços de utilidade pública como também é o aproveitamento das águas e da energia 

hidráulica como veremos mais adiante. 
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Tal dúvida acontece, talvez, em decorrência da leitura apressada dos artigos 175 

e 176 da Constituição Federal de 1988 ou até mesmo pela interpretação conjunta equivocada 

dos dois dispositivos. 

Os referidos dispositivos dispõem: 

Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

Parágrafo único - A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito 

de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário 

a propriedade do produto da lavra. 

O entendimento equivocado de que a atividade de extração de lavra é uma 

atividade de prestação de serviço público está relacionada com a localização do artigo 176 da 

nossa Carta Magna. O artigo 175 da Constituição Federal e seus incisos rezam sobre o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos regulado pela Lei Federal 

8.987/1995. Nessa ótica, como o artigo 176 da Constituição Federal, que trata sobre o 

aproveitamento das jazidas minerais, está logo após o artigo 175 e seus incisos, que tratam 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, tal fato, gera uma 
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confusão entre os institutos, uma vez que induz ao intérprete da norma jurídica a fazer uma 

interpretação conjunta dos dois dispositivos. 

No entanto, não podemos misturar os institutos. Na verdade, a atividade de lavra 

a qual alude o artigo 176 da Constituição Federal é inexoravelmente uma atividade de 

utilidade pública e não uma prestação de serviço público. 

A letra "f' do artigo 5° do Decreto Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe 

nesse sentido, vejamos: 

Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública: 

.fi o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das 

águas e da energia hidráulica; 

Por sua vez, para que o empreendedor que atua na atividade de lavra possa 

extrair o minério da jazida, faz-se necessário obter um título denominado de concessão de 

lavra concedido pelo ministro de Minas e Energia após o empreendedor obedecer a um vasto 

procedimento legal e requisitos pré-determinados pelo Código de Mineração (Decreto Lei 

227) e seu Regulamento (Decreto 62.934/6). Já na concessão de serviços públicos, o 

concessionário deverá obedecer aos ditames impostos pela Lei Federal 8.987/1995, 

finalizando no firmamento de contrato administrativo com a Administração Pública. 

Em conclusão, a atividade de lavra no Brasil mencionado no artigo 176 da 

Constituição Federal está inserida nos serviços de utilidade pública nos termos da letra "f' do 

artigo 5° do Decreto Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, não se confundindo, portanto, com 

as atividades de prestação de serviço público disposto no artigo 175 da Constituição Federal 

e regulado pela Lei Federal 8.987/1995. 

Assim sendo, nossa sugestão é pela REVOGAÇÃO IMEDIATA do Decreto 

Lei 3.365, de 21 de junho de 1941. 



FIM DO SISTEMA DE AUTOFISCALIZAÇÃO E AUTO REGULAÇÃO DO SETOR 

MINEIRÁRIO 

Quais os limites para a autorregulação socioambiental do setor mineral no Brasil? 

Um sistema de autorregulação ambiental pode ser estruturado como um fator de melhoria na 

qualidade ambiental do setor minerário no Brasil? 

Tais perguntas podem ter resposta afirmativa, desde que essa escolha: 

1) respeite as balizas constitucionais e o espaço não resguardado à regulação do 

Estado; 

2) tenha princípios e diretrizes adequados ao contexto nacional; 

3) respeite a uma lógica de governança legitimada; 

4) haja posicionamento favorável das partes interessadas; e 

5) haja a colaboração do Estado para a valorização da iniciativa. 

As deficiências das estruturas internas de controle e transparência da ANM, que a 

levaram a ser elencada pelo TCU como um dos órgãos do Poder Executivo com maior exposição 

à corrupção e à fraude, compõem um cenário complexo, quando se vislumbra a possibilidade de 

um aumento de recursos do órgão. 

Todas essas questões foram apontadas em diversas auditorias realizadas pelo 

Tribunal de Contas da União, particularmente desde 2016, quando a tragédia de Mariana deixou 

claro que o governo federal não estava cumprindo seu papel adequadamente. 

Decorrido todo o trabalho e tendo acesso a tantas informações claro e notório restou 

que o Governo deve intensificar os instrumentos de fiscalização e auditorias das mineradoras, de 

maneira que os parâmetros fiscalizatórios não sejam manipulados pelas próprias empresas. 
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NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DA CMBH E PBH EM TODOS OS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS QUE ENVOLVAM QUESTÕES RELATIVAS À 

GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO. 

A cidade de Belo Horizonte, através de seus parlamentares (vereadores) e seu 

representante maior (Prefeito), não pode ficar alijada das decisões acerca de seu futuro hídrico. 

Para tanto, recomendamos que nenhuma decisão que irá impactar direta ou indiretamente a 

cidade seja tomada sem a presença de seus representantes, democraticamente eleitos e que 

necessariamente tem interesse nesse tema. 

8. ENCAMINHAMENTOS E RECOMENDAÇÕES 

O presente relatório conclui que existe ameaça efetiva à segurança hídrica de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana pelas atividades de mineração na região. 

Considerando a robustez de provas levantadas por meio das oitivas, respostas a pedidos 

de informação, relatórios de visitas técnicas, audiências públicas e seminários, e, ainda que a 

dimensão da garantia de segurança hídrica perpassa pela priorização do abastecimento humano 

nas cidades e comunidades em detrimento do uso para desenvolvimento de atividades 

econômicas, recomenda-se o encaminhamento de cópia integral do presente relatório aos 

seguintes órgãos, entidades e empresas, para que tomem ciência do andamento dos trabalhos e 

suas conclusões, especialmente das recomendações feitas a cada um, e para que tomem as 

providências necessárias à garantia do abastecimento hídrico de Belo Horizonte, informando a 

esta Câmara Municipal as providências adotadas: 

-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA 

-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

-CONGRESSO NACIONAL 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

-CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

-MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

-GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

-INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS 

-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 

-VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DE MG 

-VALE S.A. 

-ANGLOGOLD ASHANTI 

- COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 

AGÊNCIA METROPOLITANA 

1. Imediata retomada dos trabalhos da Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte Metropolitana tendo por objetivo o debate e a tomada 

de providências acerca da segurança hídrica, considerando a ameaça representada pelas 

barragens de rejeitos de mineração; 

2. Implementação do projeto da Trama Verde-Azul, prevista na IV Conferência 

Metropolitana da RMBH de 2014, como forma de garantia de áreas verdes e cursos d'água 

preservados nas áreas urbanas; 

3. Declarar como Zona de Interesse Metropolitano a Zona de Amortecimento do Parque 

Nacional da Serra do Gandarela e impedir o licenciamento de qualquer atividade minerária 

no parque, considerando sua relevância ambiental e hidrogeológica como principal área 

de recarga de aquífero e manancial que garanta o abastecimento hídrico de Belo Horizonte 

e Região Metropolitana. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

1. Que seja elaborado e implementado o programa para captação e aproveitamento de água das 

chuvas na cidade e que traga como previsão o estabelecimento de áreas permeáveis para 

absorção das águas pluviais nos imóveis urbanos. 

2. Que a Câmara Municipal seja chamada para todas as decisões que os órgãos competentes 

tomarem e que impactem o abastecimento hídrico da cidade de Belo Horizonte. 

3. Que seja estabelecido um novo conceito de sustentabilidade hídrica sem a dependência da 

Copasa. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

1. Indiciamento da Vale S. A. e responsabilização desta por dano ao erário prevendo 

pagamento de multa e indenização ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Belo 

Horizonte pela perda e inutilização da obra de captação de água a fio no leito do Rio 

Paraopeba, cujo valor da obra foi de aproximadamente 128 milhões de reais nos anos de sua 

construção (2015) e pela atual situação de vulnerabilidade e risco de desabastecimento 

hídrico do Belo Horizonte considerando ainda o dano moral coletivo ambiental; 

2. Imputação à Vale S. A. da obrigatoriedade de proceder à construção de uma nova estrutura 

de captação de água para o abastecimento hídrico de Belo Horizonte e Região Metropolitana 

fora de áreas que se encontrem no perímetro de manchas de inundação de quaisquer 

barragem de rejeitos de mineração, em conformidade com proposta inicialmente indicada 

pela COPASA de construção de nova fonte de captação no Rio Macaúbas em Audiência de 

Conciliação realizada no dia 09 de maio de 2019 (doc. de id. n° 68925239 do processo 

judicial n° 5044954-73.2019.8.13.0024); 

3. Exigir da Vale o imediato descomissionamento da barragem de rejeitos Maravilhas II, que 

apresenta o maior dano potencial associado à bacia do Rio das Velhas, podendo atingir 19 

(dezenove) municípios em caso de rompimento; 

4. Paralisar a construção da Barragem Maravilhas III, que está projetada para ser uma 

barragem de rejeitos ainda maior que Maravilhas II, com capacidade volumétrica de 

aproximadamente 108 milhões de metros cúbicos. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

1. REVOGAÇÃO IMEDIATA do Decreto Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, dando fim ao 

conceito de utilidade pública para a mineração. 

CONGRESSO NACIONAL 

1. Que seja revisado na Lei 13.540/2017 o valor atual da alíquota paga pelas mineradoras 

aos municípios por meio do CFEM- Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais de 2% sobre seu faturamento líquido para 4% do seu faturamento bruto; 

2. Revisão imediata da desoneração de ICMS das exportações de produtos primários, em 

especial do minério de ferro previsto na Lei Kandir (Lei Complementar n° 87/1996). 

3. Que seja instalado um fórum permanente que discuta o tema da segurança hídrica 

das cidades que podem ser atingidas por eventuais rompimentos de barragens. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

1. Emenda à Lei 23.291/2019 que institui a política estadual de segurança de barragens 

para que seja determinada a descaracterização/descomissionamento de todas as 

barragens de rejeitos com danos potenciais associados e categorias de risco médio e alto, 

independente do método construtivo; 

2. Que seja destinado à SEMAD (IEF, FEAM, IGAM) o total de recursos arrecadados por 

meio da TFRM-Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de 

Pesquisa, Lavra e Exploração de Minério - conforme prevê a Lei Estadual n° 22.796, de 

28 de dezembro de 2017; 

3. Que seja revista a legislação referente à outorga de águas pelo IGAM/Semad (Estado de 

Minas Gerais) de forma a garantir uma análise sistêmica da segurança hídrica da 

população abastecida pelas bacias hidrográficas, considerando não apenas o volume de 

água disponível e as projeções futuras de impacto das outorgas, mas que também 

compute o risco associado às outorgas e licenciamentos já concedidos, em que pese o 

risco de comprometimento da qualidade da água conforme a atividade e uso destinado à 

água outorgada. 
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4. Que seja criado por meio de legislação específica, como requisito ao licenciamento, seguro 

obrigatório conferindo ao estado a garantia de valor compensatório em caso de rompimento 

de barragem ou mesmo em caso de não conclusão do processo de recuperação ambiental de 

área degradada e fechamento de mina por parte das empresas de mineração. 

5. Que seja instalado um fórum permanente que discuta o tema da segurança hídrica das 

cidades que podem ser atingidas por eventuais rompimentos de barragens. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

Considerando o processo eletrônico n° 5044954-73.2019.8.13.0024 no qual faz constar da 

manifestação de id n° 73094691 da Vale S. A. em que por meio de petição a empresa manifestou-se 

no sentido de promover a instalação de barreiras físicas (muros) para a proteção da captação de Bela 

Fama (ETA Bela Fama) como alternativa de garantia do abastecimento hídrico da RMBH em face 

de um eventual rompimento de barragem na bacia do Alto Rio das Velhas, bem como realizou 

adequações para reforço do tratamento da água captada, garantindo sua qualidade ainda que nesta 

circunstância (Vide oitiva da Vale a esta CPI, ocorrida em 30 de julho de 2019); 

Considerando que está sendo construída a captação alternativa para abastecimento hídrico 

do Município a montante do rompimento no Rio Paraopeba e que está encontra-se na mancha de 

inundação do complexo de barragens Casa de Pedras da Companhia Siderúrgica Nacional no 

Município de Congonhas; 

Considerando que, caso sejam reproduzidos os níveis pluviométricos dos anos de 2014 e 

2015, nos quais houve grave estiagem, os reservatórios do Rio Manso, Serra Azul e Vargem das 

Flores serão insuficientes para abastecimento hídrico entre março e setembro de 2020, não havendo 

sido ainda apresentadas as medidas alternativas para o período e não tendo sido descartada pela Vale 

a possibilidade de tratamento de água contaminada por rejeitos de mineração para abastecimento 

hídrico do Município; 

Considerando que o Município é titular do serviço público de saneamento básico, 

contratante dos serviços prestados pela Copasa, na condição de concessionária desse serviço: 

1. Recomenda-se que seja realizada, de forma vinculante, uma consulta pública à população de Belo 

Horizonte para que esta se manifeste previamente, posicionando-se contra ou favorável à captação, 

tratamento e distribuição pela Copasa, de água contaminada por rejeitos de mineração, no caso de 

um eventual rompimento de barragem que afete a Bacia do alto Rio das Velhas. 
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2. Proposta de alteração da Lei n° 8.260/2001 - Política Municipal de Saneamento. De acordo 

com a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007: 

Art. 19: A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 

plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 

mínimo: 

IV: ações para emergências e contingências 

A Política Municipal de Saneamento, Lei n° 8.260, de 03 de dezembro de 2001, 

não prevê, em seu Capítulo II, Seção II, que trata do Plano Municipal de Saneamento, dispositivo 

que contemple, de forma expressa, ações para emergências e contingências. 

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte (PMS) 2016/2019 descreve 

os sistemas produtores responsáveis pelo abastecimento hídrico do município, os quais, segundo 

informações da Copasa, disponibilizadas no referido plano, garantem o abastecimento do 

Município e da Região Metropolitana por, no mínimo, mais vinte anos, sendo necessárias 

ampliações nos sistemas adutores e produtores do Rio das Velhas e Rio Manso. Após essa 

abordagem, o PMS discorre sobre a proposta para redução de perda de água na RMBH, 

apresentando diagnóstico e plano de trabalho conexo. Não se encontra, nesse documento, 

proposta de Plano de Segurança Hídrica de Belo Horizonte que considere os riscos advindos do 

rompimento de barragens de mineração que possam afetar os sistemas de abastecimento público 

do município. 

Conforme prevê a Política Nacional de Saneamento, é preciso que os planos de 

saneamento básico dos entes federados contemplem ações para emergências e contingências. 

Essa construção, além de envolver os órgãos municipais competentes, também pode envolver a 

Copasa, que já atua como colaboradora na elaboração do PMS. Considerando a complexidade, a 

referida Política prevê que os PMS podem ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos 

prestadores de cada serviço, no caso de Belo Horizonte, a Copasa. 

Nesse sentido, podem-se incluir, na lei da Política Municipal de Saneamento, 

alguns dispositivos que contemplem tais ações e diretrizes. (Proposição de PL conforme ANEXO 

I) 



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

Durante a oitiva, realizada no dia 19 de julho de 2019, ficou evidente, pelas 

informações fornecidas pela ANM, que o número de servidores lotados no órgão é insuficiente 

para a adequada fiscalização da segurança das barragens de rejeitos de mineração no Estado de 

Minas Gerais. Além disso, devido à complexidade do escopo de ação do órgão, a preparação 

técnica é condição necessária para a adequada execução das funções. Frente ao exposto 

recomenda-se: a imediata ampliação do corpo técnico de funcionários da ANM mediante 

processos seletivos criteriosos e políticas de capacitação permanentes. 

Conforme oitiva realizada com servidores da ANM, o órgão sinalizou a necessidade 

de contratação de pessoal e sugeriu a adoção de requisitos mais apurados para que a ANM conte 

com servidores mais capacitados tecnicamente para o acompanhamento do processo de outorga 

da licença de mineração e sua fiscalização. 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Durante a oitiva realizada no dia 19 de julho de 2019, ficou evidente, pelas informações 

fornecidas pelos servidores da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), órgão da Semad, 

que o número de servidores lotados no órgão é insuficiente para a adequada fiscalização ambiental 

das barragens de rejeitos de mineração no Estado de Minas Gerais. Além disso, devido à 

complexidade do escopo de ação do órgão, a preparação técnica é condição necessária para a 

adequada execução das funções. 

1. Frente ao exposto recomenda-se: a imediata ampliação do corpo técnico de funcionários da 

FEAM mediante processos seletivos criteriosos e políticas de capacitação permanentes. 

IGAM 

1. Imediata suspensão e paralisação de todos os processos de concessão de outorgas e 

emissão de novos licenciamentos para instalação ou expansão de empreendimentos 

minerários nas bacias dos rios Paraopeba e Alto Velhas até que seja apresentado um estudo 
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sistêmico do impacto das atividades de mineração no abastecimento humano da região 

considerando volume e qualidade da água. O balanço hídrico (estudo de viabilidade) deve 

conter a análise sistêmica de todas as outorgas e licenciamentos já conferidos para as 

bacias em questão e considerar a necessidade de abastecimento dos municípios, e garantia 

de um estoque de água reserva em caráter preventivo. 

SEMAD 

1. Não promover o licenciamento de atividades minerárias em áreas de interesse ambiental 

ou hidrogeológica, como parques e suas zonas de amortecimento ou de aquíferos e 

mananciais, bem como a revogação de licenciamentos já concedidos nessas áreas. 

a) Garantir, de maneira específica, a preservação do Parque Nacional da Serra do 

Gandarela e de sua zona de amortecimento, impedindo o licenciamento de 

qualquer atividade minerária nesta área, considerando sua relevância ambiental e 

hidrogeológica como principal área de recarga de aquífero e manancial que 

garanta o abastecimento hídrico de Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

b) Garantir, de maneira específica, a preservação do Parque da Serra do Curral e sua 

zona de amortecimento, impedindo o licenciamento de qualquer atividade 

minerária nesta área, considerando sua relevância ambiental, hidrogeológica e 

Patrimônio Cultural além de, resguardar uma adutora de água da COPASA que 

passa pelo parque e abastece várias regiões de Belo Horizonte. 

2. Ao Comitê de diretrizes para descaracterização de barragens a montante - Recomenda-se a 

imediata descaracterização/descomissionamento de todas a barragens de rejeitos com altos 

índices de danos potenciais associados bem como aquelas que se encontram em categorias de 

risco médio e alto, qualquer seja o método construtivo. 

COPASA 

1. Apresentação pública e urgente, bem como encaminhamento a esta Câmara Municipal, do 

Plano Emergencial de Contingenciamento Hídrico, trazendo as medidas a serem 

implementadas no sentido de garantir o fornecimento de água da RMBH, no eventual caso 
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de um novo rompimento de barragens de mineração cujos rejeitos atinjam a bacia do Alto 

Rio das Velhas, ou ainda para o caso de insuficiência hídrica ou desabastecimento 

decorrente da perda da captação à fio no leito do Rio Paraopeba e atraso na entrega das 

obras de captação alternativa à montante do rompimento neste rio. 

2. Considerando as elevadas taxas de perda em razão de vazamentos, bem como o consumo 

irregular de água, que corresponde a cerca de 40% da água distribuída pela COPASA 

(Vide: oitiva da COPASA realizada em 04/07/2019: Rômulo Thomaz Perilli, Diretor de 

Operação Metropolitana); recomenda-se a imediata regularização do fornecimento de 

água nas vilas, assentamentos informais e ocupações urbanas em que tais serviços se 

encontrem pendentes de regularização, como forma a garantir o direito essencial à água e 

a incentivar a economia de recursos hídricos. 

VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DE MG 

1. O Sr. Marco Aurélio de Barcelos Silva, Secretário de Estado de lnfraestrutura e 

Mobilidade, na ocasião de sua oitiva na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no dia 06 

de agosto de 2019, realizou convite a fim de que um membro do Poder Legislativo do 

município de Belo Horizonte pudesse fazer parte do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, com 

o objetivo de acompanhar suas ações. Nesse sentido recomenda-se à Vice Governadoria 

do Estado de MG, coordenadora do grupo em questão, que seja formalizado o convite para 

a Câmara Municipal de Belo Horizonte, na pessoa deste relator, assim escolhido quando 

do convite feito, de maneira que este compor o referido comitê. 

VALE, ANGLOGOLD ASHANTI E CSN 

1. Imediato descomissionamento/descaracterização de todas as barragens de rejeitos 

construídas no método de alteamento a montantes existentes nas bacias do Rio da Velhas 

e Paraopeba, em conformidade com o disposto na Lei 23.291/2019 e Resolução Conjunta 

da SEMAD/FEAM n°2.784/2019. 



Aprovado o parecer da 
relatora ou relator 

Plenário C 	'NkAki  

Em  :;-0 / 	/  CÃ)( c1  

Mea  
Presidênci da reunin 

F4W 

Ed 	ranci41  
WIffifiteigr~te 

Presidente CPI Barragens 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 201 

Irlan/Melo 

Relator CPI B 	ens 

2. Construção de planos para o descomissionamento/descaracterização de 

todas as barragens de rejeitos nas bacias do Rio da Velhas e Paraopeba, 

independente do método construtivo utilizado. 

Diante de todo o trabalho desenvolvido, considerando todas as conclusões 

e recomendações esperamos que medidas efetivas sejam tomadas, que a segurança 

hídrica de Belo Horizonte e região metropolitana receba a devida atenção de 

nossas autoridades e que nossos aquíferos e mananciais sejam preservados. A luta 

pelo devido e efetivo abastecimento hídrico de nossa capital apenas começou. 
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9. ANEXOS 



PROJETO DE LEI N° 

Acrescenta os incisos X e XI ao art. 21 

da Lei n° 8.260/01, que institui a 

Política Municipal de Saneamento e 

dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta: 

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 8.260 de 03 de dezembro de 2001 o 

seguinte inciso VII: 

"VII — desenvolver ações para garantir a manutenção do abastecimento público de 

água considerando-se o risco de rompimento de barragens de rejeitos de mineração 

como um dos elementos de diagnóstico e planejamento do plano municipal de 

saneamento." 

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 21 da Lei n° 8.260 de 03 de dezembro de 2001 

os seguintes incisos X e XI: 

"X — ações de emergência e contingência para a segurança do abastecimento 

hídrico; 

XI - Identificação de riscos advindos do exercício de atividades econômicas, dentre 

elas a mineração, que possam afetar bacia ou sub-bacia hidrográfica adotada como 

unidade de planejamento das ações e dos serviços de saneamento. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua aprovação. 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019 

...,, 
Bella Gonçalves 	Edmar Branco 	Irlan 	o 	Wesley Autoescola 

Bim da Ambuância 
	

Gabriel Azevedo 	Pedrão do Depósito 



JUSTIFICATIVA 

A Política Municipal de Saneamento, Lei n° 8.260, de 03 de 

dezembro de 2001, não prevê, em seu Capítulo 11, Seção 11, que trata do Plano 

Municipal de Saneamento, dispositivo que contemple, de forma expressa, ações 

para emergências e contingências. 

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte (PMS) 

2016/2019 descreve os sistemas produtores responsáveis pelo abastecimento 

hídrico do município, os quais, segundo informações da Copasa, disponibilizadas 

no referido plano, garantem o abastecimento do Município e da Região 

Metropolitana por, no mínimo, mais vinte anos, sendo necessárias ampliações nos 

sistemas adutores e produtores do Rio das Velhas e Rio Manso. 

Após essa abordagem, o PMS discorre sobre a proposta para redução 

de perda de água na RMBH, apresentando diagnóstico e plano de trabalho conexo. 

Não se encontra, nesse documento, proposta de Plano de Segurança Hídrica de 

Belo Horizonte que considere os riscos advindos do rompimento de barragens de 

mineração que possam afetar os sistemas de abastecimento público do município. 

Conforme prevê a Política Nacional de Saneamento, é preciso que 

os planos de saneamento básico dos entes federados contemplem ações para 

emergências e contingências. Essa construção, além de envolver os órgãos 

municipais competentes, também pode envolver a Copasa, que já atua como 

colaboradora na elaboração do PMS. Considerando a complexidade, a referida 

Política prevê que os PMS podem ser elaborados com base em estudos fornecidos 

pelos prestadores de cada serviço, no caso de Belo Horizonte, a Copasa. 

Nesse sentido, podem-se incluir, na lei da Política Municipal de 

Saneamento, alguns dispositivos que contemplem tais ações e diretrizes. 



Lei Estadual N° 23.291/2019 — Mar de Lama Nunca Mais 

Institui a política estadual de 

segurança de barragens. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e 

eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° — Fica instituída a política estadual de segurança de barragens, a ser 

implementada de forma articulada com a Política Nacional de Segurança de 

Barragens — PNSB estabelecida pela Lei Federal n° 12.334, de 20 de setembro 

de 2010, e com as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e de Proteção 

e Defesa Civil. 

Parágrafo único — Esta lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação ou à 

disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e 

a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de 

mineração, que apresentem, no mínimo, uma das características a seguir: 

I — altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou 

igual a 10m (dez metros); 

II — capacidade total do reservatório maior ou igual a 1.000.000m 3  (um milhão de 

metros cúbicos); 



III — reservatório com resíduos perigosos; 

— potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamento. 

Art. 2° — Na implementação da política instituída por esta lei, serão observados os 

seguintes princípios: 

I — prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades 

potencialmente afetadas pelos empreendimentos; 

II — prioridade para as ações de prevenção, fiscalização e monitoramento, pelos 

órgãos e pelas entidades ambientais competentes do Estado. 

Art. 3° — O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-

lhe o desenvolvimento das ações necessárias para garantir a segurança nas fases 

de planejamento, projeto, instalação, operação e desativação e em usos futuros da 

barragem. 

Art. 4° — O licenciamento e a fiscalização ambiental de barragens no Estado 

competem a órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos — Sisema —, sem prejuízo das ações de fiscalização previstas no âmbito 

da PNSB. 

Parágrafo único — Os órgãos e as entidades competentes do Sisema articular-se-ão 

com os órgãos ou as entidades responsáveis pela execução da PNSB, com vistas 

ao compartilhamento de informações e ações de fiscalização. 

Art. 5° — O órgão ou a entidade competente do Sisema manterá cadastro das 

barragens instaladas no Estado e as classificará conforme seu potencial de dano 

ambiental, observados os critérios gerais estabelecidos no âmbito da PNSB. 



Parágrafo único — O órgão ou a entidade competente do Sisema elaborará e 

publicará anualmente inventário das barragens instaladas no Estado, contendo o 

resultado das auditorias técnicas de segurança dessas estruturas e a respectiva 

condição de estabilidade da barragem. 

CAPÍTULO II 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS 

Art. 6° — A construção, a instalação, o funcionamento, a ampliação e o alteamento 

de barragens no Estado dependem de prévio licenciamento ambiental, na 

modalidade trifásica, que compreende a apresentação preliminar de Estudo de 

Impacto Ambiental — EIA — e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental —

Rima — e as etapas sucessivas de Licença Prévia — LP —, Licença de Instalação —

LI — e Licença de Operação — LO —, vedada a emissão de licenças concomitantes, 

provisórias, conetivas e ad referendum. 

§ 1° — As atividades a que se refere o caput poderão ser executadas pelo 

empreendedor ou por empresa terceirizada de engenharia que cumpra os seguintes 

requisitos: 

I — tenha experiência comprovada na construção de obras de infraestrutura, 

especificamente na área de barragens industriais e de mineração; 

II — tenha suas atividades definidas como de construção pesada, de acordo com 

classificação estabelecida no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas — 

CNAE; 

III — esteja inscrita no Sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Sistema Confea-Crea. 



§ 2° — Nas atividades de construção, instalação, funcionamento, reforma, 

ampliação e alteamento de barragens será observada a legislação vigente sobre 

saúde, higiene e segurança do trabalho relativa aos setores de mineração. 

Art. 7° — No processo de licenciamento ambiental de barragens, deverão ser 

atendidas as seguintes exigências, sem prejuízo das obrigações previstas nas 

demais normas ambientais e de segurança e de outras exigências estabelecidas pelo 

órgão ou pela entidade ambiental competente: 

I — para a obtenção da LP, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo: 

a) projeto conceitual na cota final prevista para a barragem, com respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica — ART; 

b) proposta de caução ambiental, estabelecida em regulamento, com o propósito 

de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para desativação 

da barragem; 

c) caracterização preliminar do conteúdo a ser disposto no reservatório da 

barragem; 

d) proposta de estudos e ações, acompanhada de cronograma, para o 

desenvolvimento progressivo de tecnologias alternativas, com a finalidade de 

substituição da disposição de rejeitos ou resíduos de mineração em barragens; 

e) estudos sobre o risco geológico, estrutural e sísmico e estudos sobre o 

comportamento hidrogeológico das descontinuidades estruturais na área de 

influência do empreendimento; 

0 estudo conceitual de cenários de rupturas com mapas com a mancha de 

inundação; 



11 — para a obtenção da LI, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo: 

a) projeto executivo na cota final prevista para a barragem, incluindo 

caracterização fisico-química do conteúdo a ser disposto no reservatório, estudos 

geológico-geotécnicos da fundação, execução de sondagens e outras investigações 

de campo, coleta de amostras e execução de ensaios de laboratórios dos materiais 

de construção, estudos hidrológico-hidráulicos e plano de instrumentação, com as 

respectivas ARTs; 

b) plano de segurança da barragem contendo, além das exigências da PNSB, no 

mínimo, Plano de Ação de Emergência — PAE —, observado o disposto no art. 9°, 

análise de performance do sistema e previsão da execução periódica de auditorias 

técnicas de segurança; 

c) manual de operação da barragem, contendo, no mínimo, os procedimentos 

operacionais e de manutenção, a frequência, pelo menos quinzenal, de 

automonitoramento e os níveis de alerta e emergência da instrumentação instalada; 

d) laudo de revisão do projeto da barragem, elaborado por especialista 

independente, garantindo que todas as premissas do projeto foram verificadas e 

que o projeto atende aos padrões de segurança exigidos para os casos de barragens 

com médio e alto potencial de dano a jusante; 

e) projeto de drenagem pluvial para chuvas decamilenares; 

O plano de desativação da barragem; 

III — para a obtenção da LO, o empreendedor deverá apresentar, no mínimo: 



a) estudos completos dos cenários de rupturas com mapas com a mancha de 

inundação; 

b) comprovação da implementação da caução ambiental a que se refere a alínea 

"b" do inciso I do caput, com a devida atualização; 

c) projeto final da barragem como construído, contendo detalhadamente as 

interferências identificadas na fase de instalação; 

d) versão atualizada do manual de operação da barragem a que se refere a alínea 

"c" do inciso II. 

§ 1° — O órgão ou a entidade competente do Sisema poderá estabelecer exigências 

específicas em relação à qualificação dos responsáveis técnicos e ao conteúdo 

mínimo e ao nível de detalhamento dos estudos, manuais, planos, projetos ou 

relatórios exigidos para o licenciamento ambiental de que trata este capítulo. 

§ 2° — Antes da análise do pedido de LP, o órgão ou a entidade competente do 

Sisema promoverá audiências públicas para discussão do projeto conceitual da 

barragem, considerando suas diversas fases de implantação até a cota final, para 

as quais serão convidados o empreendedor, os cidadãos afetados direta ou 

indiretamente residentes nos municípios situados na área da bacia hidrográfica 

onde se situa o empreendimento, os órgãos ou as entidades estaduais e municipais 

de proteção e defesa civil, as entidades e associações da sociedade civil, o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

§ 3° — Nas audiências públicas previstas no § 2°, serão reservados espaço e tempo 

às mulheres, visando a discutir os impactos específicos do empreendimento em 

suas vidas. 



§ 4° — As deliberações e os questionamentos apresentados nas audiências públicas 

constarão em ata e serão fundamentadamente apreciados nos pareceres do órgão 

ambiental que subsidiarem o processo de licenciamento. 

§ 5° — A concessão da LO está condicionada à aprovação do PAE, nos termos do 

caput do art. 9°. 

§ 6° — Na LO, constarão expressamente o tempo mínimo a ser cumprido entre as 

ampliações ou os alteamentos de barragens e os requisitos técnicos necessários 

para essas operações. 

§ 7° — O órgão ou a entidade ambiental competente deverá, ao conceder a LP, a LI 

ou a LO, estabelecer condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor. 

§ 8° — O cumprimento das exigências para cada etapa do licenciamento ambiental, 

previstas dos incisos I a III do caput, será comprovado antes da concessão das 

respectivas licenças, sendo vedada sua inserção como condicionante para etapa 

posterior do licenciamento. 

§ 9° — O não cumprimento de condicionante estabelecida pelo órgão ou pela 

entidade ambiental competente, prevista no § 7°, acarretará a suspensão da licença 

concedida. 

§ 10 — Qualquer omissão referente às exigências de que trata este artigo acarretará 

a nulidade de eventual licença concedida. 

§ 11 — Não serão permitidas alterações no projeto original que modifiquem a 

geometria da barragem licenciada, salvo se a alteração for objeto de novo 

procedimento de licenciamento ambiental. 



§ 12 — Quando houver mais de uma barragem na área de influência de uma mesma 

mancha de inundação, os estudos dos cenários de rupturas de barragens a que se 

referem as alíneas "f' do inciso I e "a" do inciso III do caput conterão uma análise 

sistêmica de todas as barragens em questão. 

Art. 8° — O EIA e o respectivo Rima, a que se refere o caput do art. 6°, conterão: 

I — a comprovação da inexistência de melhor técnica disponível e alternativa 

locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental, para a acumulação ou 

para a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de 

mineração em barragens; 

II — a avaliação das condições sociais e econômicas das pessoas afetadas direta ou 

indiretamente pelo empreendimento; 

III — o estudo dos efeitos cumulativos e sinérgicos e a identificação pormenorizada 

dos impactos ao patrimônio cultural, material e imaterial. 

§ 1° — No EIA e no respectivo Rima, serão priorizadas as alternativas de disposição 

que minimizem os riscos socioambientais e promovam o desaguamento dos 

rejeitos e resíduos. 

§ 2° — Ficam vedadas a acumulação ou a disposição final ou temporária de rejeitos 

e resíduos industriais ou de mineração em barragens sempre que houver melhor 

técnica disponível. 

Art. 9° — O Plano de Ação Emergência — PAE —, a que se refere a alínea "b" do 

inciso II do caput do art. 7°, será submetido à análise do órgão ou da entidade 

estadual competente e a divulgação e a orientação sobre os procedimentos nele 

previstos ocorrerão por meio de reuniões públicas em locais acessíveis às 

populações situadas na área a jusante da barragem, que devem ser informadas 



tempestivamente e estimuladas a participar das ações preventivas previstas no 

referido plano. 

§ 1° — Constarão no PAE a previsão de instalação de sistema, de alerta sonoro ou 

outra solução tecnológica de maior eficiência, capaz de alertar e viabilizar o resgate 

das populações passíveis de serem diretamente atingidas pela mancha de 

inundação, bem como as medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e 

animais, mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento de água potável 

às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural. 

§ 2° — O PAE ficará disponível no empreendimento, no órgão ambiental 

competente e nas prefeituras dos municípios situados na área a jusante da 

barragem, e suas ações serão executadas pelo empreendedor da barragem com a 

supervisão dos órgãos ou das entidades estaduais e municipais de proteção e defesa 

civil. 

Art. 10 — O empreendedor fica obrigado a notificar formalmente ao órgão 

fiscalizador e à entidade fiscalizadora do Sisema a data de início e as dimensões 

da ampliação, do alteamento e eventuais obras de manutenção conetiva da 

barragem, com antecedência mínima de quinze dias úteis contados da data de início 

da ampliação, do alteamento ou da manutenção conetiva. 

Art. 11 — Em caso de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou 

temporária de rejeitos ou resíduos de mineração, o pedido de LP será apresentado 

até trinta dias depois de protocolado o requerimento de autorização ou concessão 

de lavra ao órgão ou à entidade federal competente. 

Art. 12 — Fica vedada a concessão de licença ambiental para construção, instalação, 

ampliação ou alteamento de barragem em cujos estudos de cenários de rupturas 

seja identificada comunidade na zona de autossalvamento. 



§ 1° — Para os fins do disposto nesta lei, considera-se zona de autossalvamento a 

porção do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para uma 

intervenção da autoridade competente em situação de emergência. 

§ 2° — Para a delimitação da extensão da zona de autossalvamento, será considerada 

a maior entre as duas seguintes distâncias a partir da barragem: 

I — 10km (dez quilômetros) ao longo do curso do vale; 

II — a porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação num prazo 

de trinta minutos. 

§ 3° — A critério do órgão ou da entidade competente do Sisema, a distância a que 

se refere o inciso I do § 2° poderá ser majorada para até 25km (vinte e cinco 

quilômetros), observados a densidade e a localização das áreas habitadas e os 

dados sobre os patrimônios natural e cultural da região. 

Art. 13 — Fica vedada a concessão de licença ambiental para operação ou 

ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou 

temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o 

método de alteamento a montante. 

§ 1° — O empreendedor fica obrigado a promover a descaracterização das barragens 

inativas de contenção de rejeitos ou resíduos que utilizem ou que tenham utilizado 

o método de alteamento a montante, na forma do regulamento do órgão ambiental 

competente. 

§ 2° — O empreendedor responsável por barragem alteada pelo método a montante 

atualmente em operação promoverá, em até três anos contados da data de 

publicação desta lei, a migração para tecnologia alternativa de acumulação ou 



disposição de rejeitos e resíduos e a descaracterização da barragem, na forma do 

regulamento do órgão ambiental competente. 

§ 3° — Considera-se barragem descaracterizada, para fins do disposto neste artigo, 

aquela que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não 

possuindo características de barragem, sendo destinada a outra finalidade. 

§ 4° — A reutilização, para fins industriais, dos sedimentos ou rejeitos decorrentes 

da descaracterização será objeto de licenciamento ambiental, observado o disposto 

no caput do art. 6° desta lei. 

§ 5° — O empreendedor a que se referem os §§ 1° e 2° enviará ao órgão ou à entidade 

ambiental competente, no prazo de noventa dias contados da data de publicação 

desta lei, cronograma contendo o planejamento de execução das obrigações 

previstas nos respectivos parágrafos. 

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO DE BARRAGENS 

Art. 14 — Além das obrigações previstas na legislação vigente, em especial no 

âmbito da PNSB, cabe ao empreendedor responsável pela barragem: 

I — informar ao órgão ou à entidade competente do Sisema e ao órgão ou à entidade 

estadual de proteção e defesa civil qualquer alteração que possa acarretar redução 

da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua 

segurança; 

II — permitir o acesso irrestrito dos representantes dos órgãos ou das entidades 

competentes do Sisema e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil — 

Sinpdec — ao local e à documentação relativa à barragem; 



III — manter registros periódicos dos níveis dos reservatórios, com a respectiva 

correspondência do volume armazenado, e das características químicas e físicas 

do fluido armazenado, conforme regulamento; 

IV — manter registros periódicos dos níveis de contaminação do solo e do lençol 

freático na área de influência do reservatório, conforme regulamento; 

V — executar as ações necessárias à garantia ou à manutenção da segurança da 

barragem, em especial aquelas recomendadas ou exigidas por responsável técnico; 

VI — devolver para a bacia hidrográfica de origem a água utilizada na barragem, 

no mínimo, com a mesma qualidade em que foi captada; 

VII — disponibilizar, em site eletrônico com livre acesso ao público, os seguintes 

dados: 

a) informações detalhadas sobre as empresas terceirizadas a que se refere o § 1° do 

art. 6'; 

b) resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível 

da barragem, com a respectiva ART; 

c) análise semestral da água e da poeira dos rejeitos, com a respectiva ART. 

Art. 15 — O empreendedor, concluída a implementação do Plano de Segurança da 

Barragem no prazo determinado como condicionante da LO, apresentará ao órgão 

ou à entidade competente do Sisema declaração de condição de estabilidade da 

barragem e as respectivas ARTs. 



Parágrafo único — A declaração a que se refere o caput será assinada por 

profissionais legalmente habilitados. 

Art. 16 — O Plano de Segurança da Barragem será atualizado pelo empreendedor, 

atendendo às exigências ou recomendações resultantes de cada inspeção, revisão, 

auditoria técnica de segurança ou auditoria técnica extraordinária de segurança. 

Parágrafo único — A cada atualização do Plano de Segurança da Barragem, o 

empreendedor apresentará ao órgão ou à entidade competente do Sisema nova 

declaração de condição de estabilidade da barragem, nos termos do art. 15. 

Art. 17 — As barragens de que trata esta lei serão objeto de auditoria técnica de 

segurança, sob responsabilidade do empreendedor, na seguinte periodicidade, de 

acordo com seu potencial de dano ambiental: 

I — a cada ano, as barragens com alto potencial de dano ambiental; 

II — a cada dois anos, as barragens com médio potencial de dano ambiental; 

III — a cada três anos, as barragens com baixo potencial de dano ambiental. 

§ 1° — Relatório resultante da auditoria técnica de segurança, acompanhado das 

ARTs dos profissionais responsáveis, será apresentado ao órgão ou à entidade 

competente do Sisema até o dia 1° de setembro do ano de sua elaboração, junto 

com a declaração de condição de estabilidade da barragem, a que se refere o art. 

15, devendo ser disponibilizado no local do empreendimento para consulta da 

fiscalização. 

§ 2° — Em caso de evento imprevisto na operação da barragem ou de alteração nas 

características de sua estrutura, o órgão ou a entidade competente do Sisema 

exigirá do empreendedor, por meio de notificação, a realização de auditoria técnica 



extraordinária de segurança da barragem, cujo relatório será apresentado no prazo 

de até cento e vinte dias contados da notificação, observado o disposto neste artigo. 

§ 3° — As auditorias técnicas de segurança e as auditorias técnicas extraordinárias 

de segurança serão realizadas por uma equipe técnica de profissionais 

independentes, especialistas em segurança de barragens e previamente 

credenciados perante o órgão ou a entidade competente do Sisema, conforme 

regulamento. 

§ 4° — Independentemente da apresentação de relatório resultante de auditoria 

técnica de segurança ou auditoria técnica extraordinária de segurança, o órgão ou 

a entidade competente do Sisema poderá determinar, alternativa ou 

cumulativamente: 

I — a realização de novas auditorias técnicas de segurança, até que seja atestada a 

estabilidade da barragem; 

II — a suspensão ou a redução das atividades da barragem; 

III — a desativação da barragem. 

§ 5° — Será elaborado, pelo órgão ou pela entidade competente, termo de referência 

contendo os parâmetros e o roteiro básico que orientem os trabalhos da auditoria 

técnica de segurança ou auditoria técnica extraordinária de segurança, assim como 

o conteúdo mínimo a ser abordado no relatório resultante de cada auditoria. 

§ 6° — A equipe técnica, na elaboração das auditorias técnicas de segurança, 

observará o termo de referência a que se refere o § 5° e descreverá detalhadamente 

a metodologia utilizada. 



§ 7° — Caso o empreendedor não apresente a declaração de condição de estabilidade 

da barragem a que se referem os arts. 15 e 17 nos prazos determinados ou caso o 

auditor independente não conclua pela estabilidade da barragem, o órgão ou a 

entidade competente do Sisema determinará a suspensão imediata da operação da 

barragem até que se regularize a situação. 

Art. 18 — Os relatórios resultantes de auditorias técnicas de segurança, 

extraordinárias ou não, e os planos de ações emergenciais serão submetidos, para 

ciência e subscrição, à deliberação dos membros dos conselhos de administração 

e dos representantes legais dos empreendimentos, que ficam coobrigados à adoção 

imediata das providências que se fizerem necessárias. 

Art. 19 — O órgão ou a entidade competente do Sisema fará vistorias regulares, em 

intervalos não superiores a um ano, nas barragens com alto potencial de dano 

ambiental instaladas no Estado, emitindo laudo técnico sobre o desenvolvimento 

das ações a cargo do empreendedor. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20 — O órgão ou a entidade competente do Sisema informará ao órgão ou à 

entidade competente da PNSB e ao órgão ou à entidade estadual de proteção e 

defesa civil qualquer não conformidade que implique risco à segurança e desastre 

ocorrido em barragem instalada no Estado. 

Art. 21 — É obrigação dos órgãos e servidores do Poder Executivo informar o 

Ministério Público sobre a ocorrência de infrações às disposições desta lei, 

fornecendo-lhe informações e elementos técnicos, para que os infratores sejam 

civil e criminalmente responsabilizados. 



Art. 22 — O descumprimento do disposto nesta lei, por ação ou omissão, sujeita o 

infrator, pessoa fisica ou jurídica, às penalidades previstas no art. 16 da Lei n° 

7.772, de 8 de setembro de 1980, sem prejuízo de outras sanções administrativas, 

civis e penais. 

§ 1° — O disposto neste artigo se aplica ao presidente, diretor, administrador, 

membro de conselho ou órgão técnico, auditor, consultor, preposto ou mandatário 

de pessoa jurídica que, de qualquer forma, concorrer para a infração. 

§ 2° — Em caso de desastre decorrente do descumprimento do disposto nesta lei, o 

valor da multa administrativa poderá ser majorado em até mil vezes. 

§ 3° — Do valor das multas aplicadas pelo Estado em caso de infração às normas 

de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos decorrente de rompimento 

de barragem, 50% (cinquenta por cento) serão destinados aos municípios atingidos 

pelo rompimento. 

Art. 23 — O empreendedor é responsável, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados pela instalação e operação da barragem, 

bem como pelo seu mau funcionamento ou rompimento. 

Parágrafo único — O empreendedor fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão ou pela entidade 

competente do Sisema, nas fases de instalação, operação e desativação e em usos 

futuros da barragem. 

Art. 24 — As barragens em operação, em processo de desativação ou desativadas 

atenderão, no prazo de um ano contado da data de publicação desta lei, as 

exigências previstas nas alíneas "a" a "f' do inciso II, "a" a "d" do inciso III e § 12 

do art. 7°, nos casos em que tais medidas não estejam previstas nos respectivos 



licenciamentos ambientais ou nos casos em que não foram implementadas pelos 

empreendimentos. 

Art. 25 — As barragens desativadas ou com atividades suspensas por determinação 

de órgão ou entidade competente somente poderão voltar a operar após a conclusão 

de processo de licenciamento ambiental corretivo. 

Art. 26 — Na ocorrência de acidente ou desastre, as ações recomendadas, a qualquer 

tempo, pelos órgãos ou pelas entidades competentes e os deslocamentos aéreos ou 

terrestres necessários serão custeados pelo empreendedor ou terão seus custos por 

ele ressarcidos, independentemente da indenização dos custos de licenciamento e 

das taxas de controle e fiscalização ambientais. 

Art. 27 — As obrigações previstas nesta lei são consideradas de relevante interesse 

ambiental, e o seu descumprimento acarretará a suspensão imediata das licenças 

ambientais, independentemente de outras sanções civis, administrativas e penais. 

Art. 28 — O art. 5° da Lei n° 20.009, de 4 de janeiro de 2012, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

"Art. 5° — Ficam declaradas Áreas de Vulnerabilidade Ambiental do Estado 

aquelas em que: 

I — haja cruzamento de rodovias com rios de preservação permanente ou com rios 

utilizados para abastecimento público; 

II — haja comunidade na zona de autossalvamento de barragem em operação, em 

processo de desativação ou desativada, destinada à acumulação ou à disposição 

final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração, 

independentemente do porte e do potencial poluidor.". 



Art. 29 — Fica revogada a Lei n° 15.056, de 31 de março de 2004. 

Art. 30 — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, aos 25 de fevereiro de 2019; 231° da Inconfidência Mineira e 198° 

da Independência do Brasil. 

ROMEU ZEMA NETO 
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PARECER PROLEG - 118/2019 
REQUERENTE: Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Barragens 
REFERÊNCIA: Of. Dirleg ng 2.984/2019 e Requerimento de Comissão n° 894/2019 
ASSUNTO: Análise da legalidade da destinação da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM). 

EMENTA 
I. Direito Tributário e Financeiro. Taxas. 
Conceito e abrangência; 
II. TFRM. Destinação. Informações prestadas 
pela SEMAD e previsão da Lei Estadual nQ 
19.976/2011; 
III. Análise de legalidade. Estudo jurídico. 

Senhores Procuradores, 

I. 	RELATÓRIO 

1. Por intermédio do Requerimento de Comissão riP 894/2019, 
encaminhado através do Of. Dirleg riQ 2.984/19, esta Procuradoria foi instada a 
manifestar-se acerca da legalidade da destinação da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), tendo em vista a Lei Estadual n° 
22.796/2017 e as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) em resposta ao Requerimento 
de Comissão n 52 790/2019, também da CPI das Barragens. 

2. De acordo com as informações prestadas pela Superintendência de 
Administração e Finanças (SUAFI), por meio do Memorando SEMAD/SUAFI 11 9 

 137/2019, os recursos provenientes da TFRM não estão sendo integralmente 
destinados aos órgãos ambientais. Na ocasião, elucidou-se: 

Com o advento do marco regulatório, Lei Estadual n-Q 22.796, de 28 
de dezembro de 2017, restou expressamente previsto que os 
recursos arrecadados com a TFRM seriam destinados à Semad, ao 
IEF, à Feam e ao lgam. No entanto, conforme se observa pela tabela 
anexa, nos anos de 2018 e 2019, os recursos permaneceram 
alocados entre SEF e Semad, continuando a destinação à Semad em 
torno dos 24% (vinte e quatro por cento). No ano de 2018, foi 
destinado à SEF o importe de 40,2% (quarenta vg. dois por cento) e c—I 

ro 
no ano de 2019, 30,2% (trinta vg. dois por cento), não estando o 
restante dos créditos orçamentários sendo orçados. 	 a. 
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3. O tema em análise versa sobre matéria de ordem estadual. Em que pese 
não competir a esta Procuradoria ingerir na prática de atos de unidade federativa à 
qual não está vinculada, é competência deste órgão o assessorarnento jurídico às 
Comissões, nos termos do art. 6 2 , I da Deliberação n 2  03/2011 da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte (CMBH). 

4. Desta feita, pretendendo-se a adequada orientação da Comissão 
solicitante, porém com o necessário atendimento aos limites legais de atuação, o 
presente parecer foi elaborado nos moldes de um estudo jurídico, por meio do qual 
se busca enfrentar o tema da destinação de receitas derivadas das taxas, com 
enfoque na TFRM. 

5. É o breve relatório. Segue o Parecer. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Taxa: conceito, fato gerador e destino da arrecadação 

6. Tributos são prestações pecuniárias compulsórias instituídas mediante 
lei e, em regra, desprovidas de caráter punitivo. Dentre as espécies tributárias, 
têm-se impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e 
empréstimos compulsórios. 

7. As taxas são tributos de competência comum da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, observado o âmbito de atuação de cada um dos entes 
federativos. Consoante disciplina o art. 145 da Constituição Federal, elas 
remuneram o poder de polícia, bem como a utilização efetiva ou potencial de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição. Possuem, portanto, caráter contraprestacional e o seu fato gerador é 
uma atividade específica realizada pelo poder público. 

8. Na mesma esteira, estatui o art. 77 do Código Tributário Nacional: 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 
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13. Em suma, as taxas são, por essência, tributos de arrecadação não 
vinculada. A definição do encaminhamento a ser dado à receita, entretanto, poderá 
decorrer de uma opção legislativa, quando, então, deverá ser observada. 

TFRM, destinação dos recursos e desvinculação de receitas 

14. A TFRM foi instituída e regulamentada pela Lei Estadual n 2 
 19.976/2011. De acordo com a norma, o tributo tem como fato gerador o exercício 

regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, 
lavra, exploração ou aproveitamento dos recursos minerários referidos no art 1 2 . 

15. Trata-se, pois, de taxa de polícia instituída em decorrência da 
fiscalização sobre a atividade minerária empreendida pelo Estado de Minas Gerais. 

16. Consoante art. 19, alterado pela Lei Estadual n 2  22.796/2017, os 
recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados à Semad, ao IEF, à 
Feam e ao Igam. Conquanto as taxas não sejam, essencialmente, tributos de 
arrecadação vinculada, o legislador estadual, no uso de sua discricionariedade 
legislativa, optou pela delimitação do destino a ser dado à receita arrecadada. A 
princípio, portanto, os recursos obtidos com a TFRM devem ser destinados aos 
aludidos órgãos. Com  efeito, desde a revogação dos incisos I e III do art. 3 2  da Lei 
n 2  19.976/2011, o exercício do poder de polícia sobre a atividade minerária, no 
âmbito do Estado de Minas Gerais, passou a centralizar-se na Semad, no IEF, na 
Feam e no Igam, todos componentes do Sistema Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, o que justifica a vinculação legal. 

17. Em que pese a vontade legislativa, há que se ter em vista a possibilidade 
constitucional de desvinculação de receitas pelos Estados. A Emenda 
Constitucional n° 27/2000 inseriu o art. 76 no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), o qual passou a permitir a desvinculação de 20% (vinte por 
cento) das receitas da União, de modo que estas passariam a ser distribuídas com 
maior flexibilidade. O intento do constituinte reformador foi propiciar uma 
alocação mais flexível dos recursos orçamentários, por meio de uma análise efetiva 
das necessidades públicas. 

18. Desde sua origem, a DRU - Desvinculação das Receitas da União -
provoca controvérsias. Os que lhe são favoráveis advogam a necessidade de maior 
liberdade alocativa dos recursos disponíveis. Seus opositores, por outro lado, 
sustentam que a maleabilidade pode acarretar na realização de escolhas que 
desprestigiam direitos fundamentais nucleares do sistema jurídico. 

19. Esclarecedora a conclusão de Marcus Abraham 2 : 

2  ABRAHAM, Marcos. Curso de Direito Financeiro Brasileiro. - 5.ed., rev. atual. e ampl. - Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. 
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Não obstante uma ou outra posição, não podemos nos esquecer de 
que, se a Constituição elege certos direitos como prioritários, 
devemos nos acautelar para que o mecanismo da desvinculação de 
receitas, embora não afete diretamente a obrigação de 
cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais para direitos 
sociais (tais como saúde e educação), o percentual da 
desvinculação, que acaba sendo utilizado em outras despesas e 
finalidades menos nobres. 

20. Apesar das opiniões divergentes, o mecanismo da DRU foi 
sucessivamente sendo renovado no texto constitucional, através de emendas, até 
que, no ano de 2016, por meio da Emenda n° 93, foi estendido aos demais entes 
federativos. Desde então, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de 
dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito 
Federal, bem como de Municípios, relativas a impostos, taxas e multas, já 
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, com as ressalvas 
previstas na própria disposição. 

21. Assim, em que pese o legislador infraconstitucional frequentemente 
vincular a receita tributária decorrente de taxas e impostos, trinta por cento da 
arrecadação pode ser livremente alocada na lei orçamentária. 

22. Desta feita, embora a Lei Estadual n° 19.976/2011 preveja a destinação 
dos valores obtidos com a TFRM para a Semad, Feam, IEF e 'gani, necessário que se 
tenha em vista a possibilidade constitucional de desvinculação de parte da receita, 
atendidas exigências legais e regulamentares. 

III. CONCLUSÃO 

23. As taxas são espécies tributárias cujo fato gerador corresponde à 
disponibilização de serviços públicos à população ou ao exercício do poder de 
polícia. Objetivam remunerar o Estado pelos valores despendidos, possuindo, 
portanto, caráter contraprestacional. 

24. A vinculação a uma prestação estatal específica, porém, não se confunde 
com a vinculação da receita arrecadada. Os recursos angariados a partir das taxas 
possuem destinação livre, salvo se o próprio legislador a restringiu. 

25. A TFRM foi idealmente concebida para a ampliação e reforço da 
fiscalização estatal sobre os empreendimentos minerários. A Lei Estadual n° 
19.976/2011, alterada pela Lei Estadual n-Q 22.796/2017, vincula a receita obtida 
com a TFRM, a qual deve ser destinada à Semad, à Feam, ao IEF e ao Igam. A fiel 
execução da lei, no caso em apreço, tem relevantes consequências sobre o direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado. Os potenciais impactos ambientais e 
sociais da mineração demandam um controle mais eficiente e próximo pelos 

Av. dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30260-900 
Telefone geral: (31) 3555-1122/ Fax: (31) 3555-1460 
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órgãos estatais, o que só é possível com recursos financeiros que viabilizem o 
adequado investimento. 

26. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) prevê, em seu art. 8 2 , 
que os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 
diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

27. Por outro lado, não se ignora a desvinculação de 30% (trinta por cento) 
das receitas estaduais oriundas de taxas, impostos e multas, autorizada pelo art. 
76-A do ADCT da Constituição Federal/88. 

28. Diante do exposto, infere - se que a destinação prevista em lei para as 
receitas estatais é cogente, ressalvada a situação de desvinculação autorizada pelo 
constituinte. A conclusão quanto à (i)legalidade da destinação atualmente 
conferida à TFRM, todavia, depende de uma análise pormenorizada da 
legislação estadual e de outros procedimentos instrutórios que escapam à 
competência da Procuradoria da CMBH. 

29. Caso a Comissão entenda por necessário, poderá haver o 
encaminhamento do relatório final aos órgãos competentes, como Tribunal 
de Contas e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, juntamente com o 
Ofício SEMAD/GAB n9  818/2019 e seus anexos, de modo que se possa apurar 
eventuais irregularidades na destinação dos recursos auferidos com a TFRM. 

30. É o parecer. À consideração superior. 

Belo Horizonte, OS de agosto de 2019. 

jt 	 À` , '55  

Maria uiza G dr alves 

Procuradora da CMBH  

„J 
Pedro Paulo Martins da Fonseca 

Procurador da CMBH 

Av. dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30260-900 
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PARECER PROLEG - 118/2019 
REQUERENTE: Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Barragens 
REFERÊNCIA: Of. Dirleg ne 2.984/2019 e Requerimento de Comissão n-g 894/2019 
ASSUNTO: Análise da legalidade da destinação da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM). 

DESPACHO 

1. Acolhemos o Parecer Proleg 118/2019. 

2. Oficie-se a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte e o Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito - CPI das Barragens para conhecimento 

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2019. 

Marcos Amaral Castro 	 Iza 
Procurador-Geral 
	

cum 	 eral djunta 
Câmara Municipal de Belo Horizonte 	Câmara u icipal de Belo Horizonte 

Av. dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30260-900 
Telefone geral: (31) 3555-1122/ Fax: (31) 3555-1460 
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Requerimento de Comissão 

F 
	

961/2019 - 

Senhor Presidente, 

 

PROTOCOLIZADO EM 
PLENÁRIO 

às, io  h a 0  min 

Responsável 

 

Vereador Edmar ranco 

Vereador 

Veread 	riel 

X./ 

Requeiro a esta Comissão Parlamentar de Inquérito seja juntando aos 

autos da CPI — Barragens os seguintes documentos: 

• Carta aberta à Federação das indústrias do Estado de Minas 
Gerais — FIEMG - e ao Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAN 
enviada pelo Gabinete de Crise — Sociedade Civil, entre outros 
signatários, por meio do ofício 003/2019, de 07/06/2019, contendo 
requisições relativas às atividades minerárias no Estado; 

• Carta aberta aos municípios da região metropolitana de Belo 
Horizonte, apresentada no "Encontro das câmaras municipais e 
prefeituras pela segurança hídrica", realizada no dia 25/07/2019, 
nesta Casa; 

• Termo de compromisso firmado entre o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais e a Vale S/A, com a interveniência da 
AECOM do Brasil Ltda., do Estado de Minas Gerais, da 
Copasa/MG e do Ministério Público Federal, vinculado aos 
processos nele mencionados, assinado em 08/07/2019. 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019. 

Ao Senhor 

Vereador Edmar Branco 

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito — CPI - Barragens 



GABINETE 
DE CRISE 
SOCIEDADE CIVIL 

Plataforma de informação 
e justiça socioambiental 

Oficio 003/2019 

Belo Horizonte, 07 de Junho de 2019 . 

CARTA ABERTA À FIEMG E AO IBRAM 

À 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) 
Av. do Contorno, 4456 
Funcionários 
Belo Horizonte - MG 
CEP: 30110-028 

At.: Sr. Flávio Roscoe Nogueira - Presidente 

E ao 
Instituto Brasileiro de Mineração -
R. Sergipe, 1440 
Savassi 
Belo Horizonte - MG 
30130-170 

At.: Sr. Walter Batista Alvarenga - Diretor-presidente 

Ref. Atividades Minerarias no Estado 

Conforme Nota Técnica da Agência Nacional de Mineração (ANM) datada de 

31/03/2019 1 , as empresas responsáveis por 56 barragens em todo o país não atestaram 

ou não enviaram a DCE (Declaração de Condição de Estabilidade) para o Sistema 

SIGBM da ANM até o prazo de 31/03/2019 (13% do total de barragens do PNSB). Em 

17 dos 56 casos as barragens foram declaradas instáveis e em 39 casos a empresa 

responsável pela barragem não enviou documentação para a ANM (sendo várias 

dessas, embora não declaradas, reconhecidamente instáveis). 

1  http://www.anm.gov.briassuntos/barragens/nota-tecnica-do-resultado-da-declaracao-de-condicao-

de-estabilidade.pdf   



Minas Gerais tem 36 barragens não conformes (64% dos 56 casos do país), sendo 

13 delas declaradamente instáveis (e dessas 13, 10 são da Vale). De acordo com a 

Nota Técnica referida, "Minas Gerais foi o Estado com a maior quantidade de barragens 

não conformes, com mais da metade dos casos. E a Vale é responsável por 35% (20) 

das barragens não conformes do pais, com mais de 90% das ocorrências em MG". 

Além das 13 barragens declaradamente instáveis em MG, outras nove 2 , cuja 

documentação não foi enviada à ANM, estão reconhecidamente instáveis, sendo 7 da 

Vale. Assim, a Vale tem, no total, 17 barragens instáveis em MG, sendo várias delas em 

nível 2 ou 3, com risco eminente de rompimento e com zona de alto risco de morte 

(ZARM) evacuada. No total, a Vale interditou 32 de suas barragens em MG 3 . 

Os danos psicológicos, morais e financeiros causados aos moradores das 

localidades sujeitas a esses riscos são enormes e têm sido amplamente divulgados pela 

mídia. Na busca de objetividade para expor os propósitos desta carta, não vamos citá-

los aqui. A esses danos se somarão, inevitavelmente, os inúmeros danos ambientais e 

possíveis perdas de vidas humanas, decorrentes do rompimento. 

Apesar de todos os fatos, dos quais apenas alguns exemplos foram mencionados 

acima, a FIEMG e o IBRAM têm defendido o restabelecimento rápido da atividade 

mineraria, quase como uma "chantagem econômica". alegando que ocorrerão grandes 

impactos na economia e divulgando dados que não cremos estar corretos . 

Avaliamos, por exemplo, que a participação atual de toda a indústria extrativa (e 

não apenas do minério de ferro) no PIB mineiro deve estar entre 1 e 2%. De acordo com 

informação da própria FIEMG em fev/2019 4 , seria 2,1%, valor este coerente com 

números da Fundação João Pinheiro, e não 8% como afirmou o Sr. Rinaldo Mancin, 

diretor do IBRAM, recentemente 5 . Essa participação tem caído desde 2013, com 

tendência a cair mais ainda, independentemente dos dois últimos rompimentos 

de barragens, conforme mostram os gráficos apresentados a seguir, extraídos de 

estudo feito pelo Comitê Técnico do Fórum Permanente São Francisco. 

2  São elas: B3/84 e Taquaras da Mina de Mar Azul; Grupo e Forquilha I, II e III do complexo de Fábrica, 
Sul Superior da Mina de Gongo Soco, todas as 7 da Vale, e 2 barragens da Mina Engenho, atualmente 

em obras sob responsabilidade da COPASA devido ao fato da empresa dona dessas barragens as ter 

abandonado. 

https:fiexame.abril com.br/negocios/Quase-3-meses-apos-tragedia-32-barragens-da-vale-estao-
interditadas/  

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/02/13/internas  economia,1030118/paralisacao-
de-minas-da-vale-tera-impacto-de-1-8-no-pib.shtml  

https://www.em ,corn.briapoinoticiafeconomia/2019/05/10/internas economia,1052625/sem-

mineracao-Pib-cleinklaS-00d*-etlepiher-12-diz-estudo.shtml  
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Julgamos importante destacar nos gráficos acima uma queda acentuada da 

participação da Indústria de Transformação no PIB do Estado desde 2008 

aproximadamente. sem que conheçamos campanhas que a FIEMG tenha feito a favor 

desse setor, similar à que está sendo feita agora com respeito à indústria extrativa.  

Quando se toma das tabelas publicadas pela FJP somente as informações 

referentes à essa indústria, para evidenciá-las, pode-se ver com mais detalhes a queda 

de participação no PIB ocorrida desde 2013, ou seja, desde antes do rompimento de 

Fundão. Também não conhecemos campanha da FIEMG que tenha divulgado os 

motivos e as consequências dessa queda — já bastante pronunciada antes mesmo do 

primeiro rompimento, o de Fundão — informando o montante das perdas de arrecadação 

e de empregos. 

Abaixo gráfico sobre a comparação de dados das duas fontes de participação da 

indústria extrativa no PIB de do Estado de Minas Gerais 
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Dados coerentes, com pequenas diferenças. O máximo da participação da 
indústria extrativa no PIB se deu de 2011 a 2013. 

Destacando-se, ainda, os dados da FJP somente a partir de 2013, uma simples 

projeção da tendência da queda no PIB pode ser vista a seguir, permitindo — na falta de 

dados atuais divulgados pela FJP — a conjectura de que a participação da indústria 

extrativa no PIB do Estado (VAB) em 2019 já seria da ordem de 1%: 

Exercício de projeção com base nos dados da 
FJP - Fundação João Pinheiro - PIB de MG - Ratropolação 2002-2016 (publicado em 2018) 

Tabela 6 - Participação percentual (%) Indústria Extrativa VBP, C I, VAB) de MG - 2002-2016 

A queda no número de empregos diretos no setor da mineração em MG ocorre 

também desde 2013, conforme dados do IBRAM: 



2000 	2010 	2011 	2012 	2013 	201 ♦ 	2015 	2018 	2017 
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Evidencia-se assim que uma queda comprovada de 4,57% da participação da 

indústria extrativa no PIB (VAB) entre 2013 e 2016 correspondeu a uma perda de 8804 

empregos diretos nessa indústria no mesmo período, valor que precisa ser cotejado com 

os dados informados na atual campanha da FIEMG. A quantidade de empregos diretos 

nessa indústria em 2017 (49.968 empregos, dado IBRAM, gráfico acima) não nos 

parece condizente com a afirmação da FIEMG de que em 2019 haverá perda de "104 

mil empregos no setor de extração minerária" 6 , o que soa bastante exagerado, para 

dizer o mínimo. 

Sabemos ainda que há indícios de elevada sonegação e possibilidade de lavagem 

de dinheiro por parte das mineradoras, conforme relatório do TCU (TC 017.199/2018-2 

de 20/02/2019'). Para confirmação da informação, apresentamos a seguir o tem 128 

desse Relatório. 

"128. A maior parte do recolhimento da CFEM é realizada a partir dos dados 

informados pelos mineradores. Sem a aferição das informações autodeclarafórias. 

prevalece a tendência de maximizar as deduções e/ou minimizar o faturamento, 

reduzindo o valor a ser pago. A conduta já foi apreciada em auditoria anterior, 

concluindo-se, à época, que ( ).. 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/03/21/internas  economia,1039690/m neracao-
parada-e-tragedia-economica-segundo-fiemg.shtml  
'ACÓRDÃO N2 343/2019 — TCU — Plenário 

https://portaLtcu.gov.br/data/files/OD/E3/133/54/C2B29610DCEE6196F18818A8/017.199-2018-2-   
AC%20-%20levantamento%20CFEM ANM.pdf 



Os recolhimentos a menor decorrem da omissão ou da distorção das informações 

relativas à atividade mercantil das empresas, com a finalidade de burlar suas 

obrigações junto à União. Essa conduta, predominante no setor, dá origem a infindáveis 

debates. no Judiciário, acerca da base de cálculo da CFEM e da pertinência das 

deduções, retardando a recuperação de passivos. 

129. (..) há indícios de que a edição da Lei 13.540/2017 não foi suficiente para 

reduzir a sonegação no setor mineral. De acordo com a Dipar, após a edição da 

nova legislação, apesar do incremento no número de boletos pagos, não se 

poderia concluir que houve redução na sonegação, pois: 

[...] consultando o relatório de maiores arrecadadores, verifica-se um grande número 

de empresas que informam um faturamento bruto para os primeiros cinco meses de 

2018 inferior a R$ 10.000,00. Que indica indícios de sonegação, o que representa 

menos de R$ 2.000,00 por mês de faturamento (.. )" 

Sabemos também que: 

"Não é só a Vale do Rio Doce que possui subsidiárias no exterior. Outras grandes 

mineradoras exportadoras têm a mesma prática, segundo levantamento do UOL 

com base em balanços das empresas. A Samarco, parceria da Vale com a BHP 

Billiton, a CSN, a Usiminas e a Gerdau, siderúrgica que mantém um braço de 

extração de minérios, possuem firmas sediadas em paraísos fiscais, como Ilhas 

Cayman e Ilhas Virgens Britânicas, ou países com "regimes fiscais privilegiados" 

em certas situações, como a Dinamarca. (...) Isso permite a elas fazer operações 

de subfaturamento de preços", disse o economista. Um estudo realizado pela IJF 

aponta que US$ 12,4 bilhões (R$ 46 milhões) em impostos deixaram de ser pagos 

entre 2009 e 2015 com uso de subsidiárias no exterior. Pelo menos metade disso 

foi feito pela Vale'. 

O mesmo Acórdão do TCU acima referido informa em seu item 132: 

"132. Em trabalho relevante, a Superintendência do Pará realizou auditoria de 

preços externos na Vale S.A. A empresa utilizou permissivo constante da Lei 

9.430/1996, editada para incentivar a exportação, e constituiu a Vale lntemational 

e a Vale Overseas, com base em paraísos fiscais (Suíça e Ilhas Cayman). Passou, 

então, a exportar minério de ferro para as duas Vales no exterior, que revendiam 

o minério para o comprador final, geralmente a China, com diferença de preço que 

alcançou, em média, 32%.(...) 

https://economia.uol.com.brinoticias/redacao/2019/04/01/mineradoras-exportacoes-paraisos-fiscais-

csn-samarco-usiminas-gerdau,htm   



136 Estimativa informal de técnicos do DNPM avalia que o valor total a ser 

recolhido pela Vale estaria em torno de 5 bilhões e que a média da sonegação do 

setor mineral como um todo seria de, aproximadamente, 50% com destaque para 

pedras e metais preciosos 

Confirmando essa situação deplorável, estudo feito pela Rede Latino-americana 

sobre Dívida, Desenvolvimento e Direitos (Latindadd) em parceria com o Instituto de 

Justiça Fiscal (IJF) em 2017, apontou subfaturamento de US$39.1 bilhões nos 

embarques minério de ferro entre 2009 e 2015. A cifra representa perda média de 

receitas fiscais para o Brasil da ordem de US$13,3 bilhões no mesmo período, o 

correspondente a cerca de R$42 bilhões, quase a metade do orçamento de Minas 

Gerais para 2017. Não há evidências de que a situação tenha mudado de 2015 até o 

presente'. 

Vários outros casos poderiam ser citados ainda, porém os exemplos elencados 

nos parecem suficientes para demonstrar que a verdade dos fatos não está sendo 

divulgada como deveria. 

Na busca de clareza e transparência e valendo-se do direito ao acesso a 

informações confiáveis, garantido à sociedade por lei, os signatários dessa carta 

dirigem-se à FIEMG e ao IBRAM para requerer publicamente 

1) que abram suas planilhas de cálculo e demonstrem, em seus sites e reuniões 

onde o tema seja tratado, as fontes dos dados que têm divulgado. com  

demonstração clara e irrefutável, acompanhada de fatos que demonstrem que 

quedas de produção ocorridas no passado implicaram em impactos proporcionais 

aos que agora são alegados: 

2) que demonstrem o quanto o setor extrativista da mineração gerou de impostos 

efetivamente recolhidos aos cofres públicos pelo menos durante os últimos 20 

anos, detalhando-os em municipais, estaduais e federais e que sejam explicitadas 

as renúncias fiscais bem como os valores de débitos repactuados via REFIS ou 

no judiciário; 

3) que informe e justifique os valores da exportação de minério de ferro de Minas 

Gerais para paraísos fiscais, tais como a Suíça, nos últimos 20 anos. e os compare 

com o valor final da venda feita desses países para outros, como a China. 

9  https://www.em.com.briapp/noticia/economia/2017/08/07/internas  economia,889817/artificio  

fiscal-de-mineradoras-leva-us-2-bilhoes-dos-cofres-de-minas.shtml  



4) que apresentem os valores dos impostos efetivamente recolhidos e claramente 

confrontados com os lucros gerados por essa atividade e distribuídos para os 

acionistas das empresas, separando-se claramente os acionistas do Brasil e os 

do exterior; 

5) que apresentem o histórico dos empregos diretos e indiretos de toda a indústria 

extrativa e, nesse contexto, em separado, a de extração de minério de ferro; 

6) que cotejem o valor dos danos causados às diversas comunidades afetadas ao 

longo dos últimos 20 anos, no mínimo, com os impostos efetivamente recolhidos 

e a remuneração dos empregos diretos e indiretos gerados pela atividade 

mineradora. 

7) que também comparem o valor total dos danos em relação aos lucros que as 

empresas mineradoras geraram e aos dividendos distribuídos aos seus acionistas 

e informem se seriam esses lucros suficientes para cobrir os danos; 

8) que respondam às seguintes perguntas: Poderiam essas empresas abrir mão 

de seus lucros e os acionistas de seus dividendos para minimizar os impactos 

causados? Seria a atividade mineradora tão relevante para a sociedade em 

termos de pagamento de impostos e de geração de empregos que compensaria 

os danos e os riscos de toda ordem que acarreta para esta mesma sociedade em 

termos dos impactos ambientais da atividade normal das minas e dos impactos 

oriundos da ocorrência de um sinistro? 

E em resumo: seria realmente a atividade mineradora, da forma como tem sido 

realizada, superavitária do ponto de vista da sociedade? 

Quaisquer informações complementares, poderão ser realizadas por meio 

eletrônico através do endereço: gabinetedecrisecomunicacao8@gmail.com/ 

iaratamaranismail.com  ou pelo telefone: (31) (31) 3409.9646. 

Aguardando o atendimento da FIEMG e do IBRAM às requisições aqui 

apresentadas firmamo-nos, respeitosamente: 

Gabinete da Crise — Sociedade Civil 

Fórum Permanente São Francisco — FPSF 

Ecologia e Observação de Aves — ECOAVIS 

Projeto Manuelzão-UFMG 

Movimento Águas e Serras de Casa Branca 



Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca — PROMUTUCA 

Associação dos Moradores do Jardim Taquaril — AMOJAT 

Movimento Serra Sempre Viva 

Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais 

Movimento das Associações dos Moradores de Belo Horizonte - MAM-BH 

Belo Horizonte, 07 de Junho de 2019.  



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

CARTA ABERTA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE 

Belo Horizonte, 25 de julho de 2019. 

Considerando os seis meses da tragédia ocorrida no município de 
Brumadinho e a extensão das consequências diretas e indiretas para os municípios 
que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte; os vereadores da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito das 
Barragens, instituída para fiscalizar e assegurar a segurança hídrica do município 
trazem a público nesse Encontro das Câmaras Municipais e Prefeituras pela 
Segurança Hídrica, os inquietantes dados apurados acerca desse grave problema. 

A participação das autoridades dos municípios que integram a Região 
Metropolitana é fundamental para a união de esforços das ações de fiscalização e 
cobrança aos órgãos competentes, tendo em vista o risco real de desabastecimento 
de água pela contaminação dos cursos d'água antes da captação pela COPASA. 

Foram constatados dados alarmantes pela CPI ao identificar que a captação 
de água no Sistema do Rio Paraopeba, responsável por cerca de 30% do 
abastecimento da capital, e de mais de 50% do abastecimento da região 
metropolitana, foi interrompido após o rompimento da Barragem do Córrego do 
Feijão em Brumadinho, ficando o abastecimento fornecido por esse sistema 
exclusivamente a cargo do reservatório Rio Manso, integrado aos reservatórios 
menores de Vargem das Flores e Serra Azul. 

Questionada sobre tais informações, a COPASA reiterou que a capacidade 
normal de abastecimento da RMBH, sem qualquer intervenção está assegurada 
apenas até o mês de março de 2020, momento em que toda a oferta de água 
passará a depender prioritariamente do sistema de captação de Bela Fama, situado 
no Alto Rio das Velhas. 

O sistema Bela Fama, por sua vez, corresponde a 70% do abastecimento de 
Belo Horizonte; 74,85% de Nova Lima; 100% de Raposos; 34,82% de Ribeirão das 
Neves; 97,72 % de Sabará; 99,5 % de Santa Luzia e 41,28 % de Vespasiano. 

Nesse sentido, caso não sejam realizadas as obras alternativas para 
captação de água a fio no sistema Paraopeba antes do prazo de esgotamento dos 
reservatórios já elencados, o resultado será uma sobrecarga do Sistema Bela Fama, 
com a possibilidade dos municípios passarem a enfrentar racionamento, rodízio 
forçado ou mesmo o desabastecimento hídrico. 

Soma-se a este fato a situação de cerca de 35 barragens que poderiam 
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afetar o Alto Rio das Velhas. Desse número, a maior parte tem declaração de 
estabilidade. Não obstante, entre as barragens que não tem estabilidade 
garantida, ou seja, que apresentam nível 1, 2 ou 3 de emergência, estão: B3/B4 
(nível 3) na Mina Mar Azul, Forquilhas I, II e III (I e III em nível 3 e II em nível 2), 
Grupo (nível 2), Maravilhas II (nível 1), Vargem Grande (nível 1), Barragem 5 
(nível 1) na Mina de Águas Claras, Dique B (nível 1) na Mina Capitão do Mato, 
Barragem Capitão do Mato (nivel 1) e barragem Taquaras (nível 1), grande parte 
destas pertencentes à empresa Vale'. 

Para além disso, caso haja a contaminação ou qualquer outro tipo de 
comprometimento dos cursos d'água que integram o sistema Bela Fama 
suficientes a provocar a interrupção da captação, o colapso hídrico de todas 
essas cidades é inevitável. Posta esta questão, apesar da urgência resultante da 
dimensão do impacto causado pelo rompimento de Brumadinho, não há dúvidas 
acerca da necessidade constante da fiscalização de qualquer atividade que 
possa impactar os sistemas de abastecimento da região. 

Desta forma, convidamos a todas e todos os presentes a acessarem os 
dados reunidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, para que, em atuação 
conjunta; possamos não apenas fiscalizar a efetividade das providências a 
serem adotadas pela Copasa, mas também pensar em um modelo de atuação 
mais integrada entre órgãos institucionais, de forma a não colocar em risco o 
fornecimento de água em nenhuma das cidades abastecidas pelos Sistemas de 
Captação do Alto Velhas e Paraopeba. 

Que esse seja um primeiro passo em um movimento para união e 
le imento dos municípios da Região Metropolitana. 
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Por e 

de 24 de julho de 

1 

ento e na forma do artigo 5°, parágrafo 6°, da Lei n°. 7.347, 

redação que lhe foi dada pela Lei Federal n°. 8.078, 

TERMO DE COMPROMISSO QUE 

FIRMAM MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 

VALE S.A., COM INTERVENIÊNCIA 

DA AECOM DO BRASIL LTDA., DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, DA 

COPASA MG E DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL 

Procedimentos e Processos Vinculados:  

Inquérito Civil n° MPMG 

Processo n.: 5010709-36.2019.8.13.0024 

Natureza: Tutela Antecipada Antecedente 

Autor: Estado de Minas Gerais 

Ré: Vale S/A 

Processo n.: 5026408-67.2019.8.13.0024 

Natureza: Ação Civil Pública 

Autor: Estado de Minas Gerais 

Ré: Vale S/A 

Processo n.: 5044954-73.2019.8.13.0024 

Natureza: Dano Ambiental 

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

Ré: Vale S/A 



de 11 de setembro de 1990, de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS (MPMG), por intermédio de seus membros ao final assinados, 

doravante denominado "COMPROMITENTE" e, de outro lado, a VALE S.A. (VALE), 

empresa de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.592.510/0001-54, com sede à 

Praia de Botafogo 186, 701 a 1901, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ; por seus representantes 

legalmente constituídos, conforme mandato anexo, doravante denominada 

"COMPROMISSÁRIA" e, em conjunto, "PARTES" e, ainda., como 

"INTERVENIENTE", a AECOM DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com endereço na Rua Tenente Negrão, No. 140, 2° andar, inscrita no CNPJ/MF 

sob o número. 02.739.256/0002-21 (AECOM) empresa detentora de 100% do capital 

social de AECOMKNJ ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

24.082.860/0001-80, com sede na Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1530, 3° andar, 

Bairro Cidade Monções, cidade de São Paulo/SP, por seu representante legal VICENTE 

MELLO, doravante denominada "PRIMEIRA INTERVENIENTE", como segundo 

INTERVENIENTE, o Estado de Minas Gerais, representado pela Advocacia-Geral do 

Estado, na pessoa do Procurador do Estado de Minas Gerais, Dr. Lyssandro Norton 

Siqueira, MASP 598207-9, com endereço na Avenida Afonso Pena, n. 4000, bairro 

Cruzeiro — Belo Horizonte, doravante denominado "SEGUNDO INTERVENIENTE", 

como terceiro INTERVENIENTE, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA MG), sociedade de economia mista por ações, de capital autorizado, sob 

controle acionário do Estado de Minas Gerais, constituída nos termos da Lei n° 2.842, de 5 

de julho de 1963, com sede na Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio - CEP 

30.330-900 - Belo Horizonte MG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.281.106/0001-

03, por seus representantes legalmente constituídos, conforme mandato anexo, doravante 

denominada "TERCEIRA INTERVENIENTE" e o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, por intermédio de seus membros ao final assinados, doravante denominado 

"QUARTO INTERVENIENTE", na sede do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, em Belo Horizonte, resolvem 

celebrar o prese TERMO DE COMPROMISSO, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

SIDERANDO que "todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamen equi brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
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qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações", conforme preceitua o artigo 

225, caput, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que a COMPROMISSÁRIA é responsável pelo 

Complexo Minerário Paraopeba II — Mina Córrego Feijão, consistente na lavra e 

beneficiamento de minério de ferro no município de Brumadinho-MG 

(COMPLEXO MINERÁRIO); 

CONSIDERANDO que, no dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o 

rompimento das barragens B — I, B — IV e B — IV A, todas do COMPLEXO 

MINERÁRIO (ROMPIMENTO); 

CONSIDERANDO que, em razão do ROMPIMENTO, a captação 

de água no rio Paraopeba foi interrompida e, diante disso, desde o dia 25 de janeiro 

de 2019, a TERCEIRA INTERVENIENTE encontra-se impedida de utilizar, para 

fins de abastecimento público, a captação do rio Paraopeba e outras captações 

menores e poços a jusante do local onde os rejeitos atingiram o rio Paraopeba; 

CONSIDERANDO o que restou acordado na ocasião da audiência 

realizada no dia 09 de maio de 2019, no âmbito do processo número 5010709-

36.2019.8.13.0024, em trâmite na 6* Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo 

Horizonte: 

"A Vale construirá às suas expensas a nova captação de água do Rio 
Paraopeba indicada peia COPASA a 12 Km acima da captação da 
COPASA (até a ETA RIO MANSO), a montante do ponto de 
rompimento das Barragens da Mina do Córrego do Feijão, com 
prazo para entrega até setembro de 2020, sendo que o Estado de 
Minas Gerais atuará para que os licenciamentos e autorizações 
recebam caráter emergencial, sendo que a solução técnica viável 
mais rápida, se existente, será apresentada em juízo por qualquer 
idas partes nas próximas audiências" 
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VII); 

4 

CONSIDERANDO a intenção do COMPROMf ['ENTE e 

INTERVENIENTES em acompanhar as medidas de reparação a serem 

implementadas pela COMPROMISSÁRIA acordadas neste Termo de 

Compromisso; 

CONSIDERANDO que as medidas mencionadas devem ser 

adotadas de forma rápida, tecnicamente adequada e eficiente, observadas ainda as 

normas pertinentes, inclusive as de cunho ambiental; 

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Meio Ambiente, 

instituída pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e em conformidade com a 

Imposição constitucional da "defesa do meio ambiente", como um dos princípios a 

serem observados por quaisquer atividades econômicas (CR/88, art. 170, inc. VI) é 

taxativa ao dispor que as atividades empresariais públicas ou privadas devem ser 

exercidas em consonância com as diretrizes dessa política, entre elas as atinentes: 

a) à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no pais, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana (art. 2°, caput); 

b) à racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar (inc. 

c) ao planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais 

(inc. III); 

d) à proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas (Inc. IV); 

e) ao controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidor 	inc. V); 

f) ao: 	 ntivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas 

para o uso racional e a pro ção dos recursos ambientais (inc. VI); 

g) anhamento do estado da qualidade ambiental (inc. 



portanto, poderão s 
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sentados como medidas compensatórias para fins da ACP 
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h) à recuperação de áreas degradadas (inc. VIII); 

0 à proteção de áreas ameaçadas de degradação (inc. IX); 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual 7.772, de 08 de setembro de 

1980, que d;spõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no 

Estado de Minas Gerais (alterada pela Lei Estadual 15.972/2006), dispõe 

expressamente que: 

Art. 16-D - Fica a pessoa física ou jurídica responsável por 

empreendimento que provocar acidente com dano ambiental obrigada a: 

I - adotar, com meios e recursos próprios, as medidas necessárias 

para o controle da situação, com vistas a minimizar os danos à saúde pública e ao 

meio ambiente, incluindo as ações de contenção, recolhimento, neutralização. 

tratamento e disposição final dos resíduos gerados no acidente, bem como para a 

recuperação das áreas impactadas, de acordo com as condições e os procedimentos 

estabelecidos ou aprovados pelo órgão ambiental competente; 

CONSIDERANDO que o dispositivo acima é reiterado pelo art. 126 

do Decreto Estadual 47.383/2018. 

CONSIDERANDO o dever de reparação integral dos impactos 

decorrentes do ROMPIMENTO; 

CONSIDERANDO que os compromissos assumidos pela 

COMPROMISSÁRIA no presente Termo de Compromisso cujos efeitos benéficos 

extrapolem o objetivo inicial de reparação dos impactos e danos ocasionados pelo 

ROMPIMENTO podão ser considerados como de natureza compensatória e, 



CONSIDERANDO que a Política Nacional de Meio Ambiente 

consagra expressamente o principio da intervenção compulsória do Estado na gestão 

e salvaguarda da qualidade ambiental, nomeadamente "na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo", como prevê o 

art. 2°, inc. I, da Lei 6.938/1981; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público, especialmente, 

incumbe o dever de exercer a defesa dos direitos individuais indisponíveis, coletivos 

e difusos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, o que inclui o dever de 

zelar pela preservação do meio ambiente, dentre outros direitos fundamentais; 

CONSIDERANDO que, para atingir tais desideratos, o 

COMPROMITENTE e os INTERVENIENTES desejam acompanhar as medidas a 

serem implementadas pela COMPROMISSÁRIA no âmbito e nos termos descritos 

neste Termo de Compromisso, já que há interesses coletivos envolvidos; 

CONSIDERANDO o teor de Termo de Compromisso firmado no 

dia 15 de fevereiro de 2019 entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(COMPROMITENTE) e Vale S.A. (COMPROMISSÁRIA), com interveniência da 

AECOM do Brasil Ltda., o qual tem por objeto: 

"A prestação pela INTERVENIENTE dos serviços de auditoria 
técnica e ambiental independente ao COMPROMITENTE para 
verificar a segurança e estabilidade das estruturas remanescentes 
do Complexo Paraopeba II — Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho-MG, bem como de todas as demais estruturas que 
venham a ser construídas com o objetivo de promover a contenção 
dos rejeitos que vazaram das barragens que romperam, bem como 
para aferir a efetividade das medidas que estão sendo adotadas pela 
empresa VALE S.A. para a contenção dos rejeitos e para a 
rec ção socioambiental de todas as áreas impactadas, 
obs rvad s as competências dos órgãos públicos envolvidos, e o 
est ento das condições para contratação e custeio da 
IN ERVE LENTE pela COMPROMISSÁRIA." 
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ROMPIMENTO. 

BE e demais municípios impactados à situação anterior ao 
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CONSIDERANDO que, conforme ata de audiência realizada no dia 

04 de abril de 2019, no âmbito do processo número 5026408-67.2019.8.13.0024, em 

trâmite na 6* Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte: 

O Estado requereu que a auditoria que já atua conforme Termo de 
Compromisso extrajudicial firmado entre MPMG e Vale S.A. com 
a interveniência da empresa auditora AECOM seja estendida para 
auditar o cumprimento das determinações dos órgãos estaduais e 
do Juízo, homologando-se judicialmente o Termo de Compromisso 
citado e juntado nesta data, com o que concordou o Ministério 
Público. A Vale S.A. solicitou o prazo de cinco dias para se 
manifestar nos autos, havendo discordância, será apreciado pelo 
MM. Juiz na próxima audiência, e decorrido o prazo sem 
manifestação, fica deferido o pedido do Estado com a concordância 
da Vale S.A. 

CONSIDERANDO que não houve discordância por parte da 

COMPROMISSÁRIA ao pedido do Estado de Minas Gerais mencionado no 

parágrafo anterior, que restou deferido pelo Juízo da 6* Vara da Fazenda Pública e 

Autarquias de Belo Horizonte, de modo que a PRIMEIRA INTERVENIENTE já 

vem acompanhando outras medidas e obras que estão sendo realizadas pela 

COMPROMISSÁRIA com relação ao ROMPIMENTO, em cumprimento ao objeto 

do Termo de Compromisso firmado no dia 15 de fevereiro de 2019, de modo que já 

possui considerável volume de informações a respeito das iniciativas e discussões em 

curso e do Si. u contexto; 

CONSIDERANDO ser entendimento do Ministério Público e do 

Estado de Minas Gerais a necessidade de auditoria técnica e ambiental 

independente, custeada pela COMPROMISSÁRIA, para verificar a adequação, 

efetividade e eficiência das medidas a serem implementadas e custeadas pela 

COMPROMISSÁRIA para restabelecer a captação de água, impactada pelo 



CONSIDERANDO que o serviço de auditoria técnica mencionado no 

parágrafo anterior já está contemplado de maneira genérica no Termo de 

Compromisso firmado no dia 15 de fevereiro de 2019, mas que as PARTES entendem 

ser necessária a ampliação e detalhamento do escopo de auditoria no que toca às 

medidas a serem tomadas pela COMPROMISSÁRIA para restabelecer a captação 

de água impactada pelo ROMPIMENTO, da RMBH e municípios imputados pelo 

ROMPIMENTO, levando o sistema de abastecimento à situação anterior, e proteger 

a integridade do sistema de abastecimento público de água da RMBH diante do risco 

de rompimento de outras estruturas e barragens da COMPROMISSÁRIA no curso 

do Rio das Velhas, observando-se o previsto neste Termo de Compromisso. 

CONSIDERANDO que as PARTES estão dispostas a, sempre que 

possível, reduzir a litigiosidade resultante do ROMPIMENTO; 

CONSIDERANDO que, assim, as PARTES creem que, nos termos 

da lei e à luz do interesse público, convém que se logrem desfechos consensuais para 

litígios atuais ou potenciais, com os benefícios da celeridade, da eficácia e da adoção 

de soluções adequadas não apenas sob a perspectiva da legalidade, mas também 

geradoras de benefícios ambientais, sociais e econômicos, que o caso que se cuida 

está a demandar. 

I — OBJETO GERAL 

1. Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a prestação pela 

PRIMEIRA INTERVENIENTE de serviços de auditoria técnica e ambiental 

independente ao COMPROMITENTE e órgãos de Estado competentes para verificar o 

cumprimento, pela COMPROMISSÁRIA, das medidas destinadas ao restabelecimento 

da captação de água pela TERCEIRA INTERVENIENTE, impactada pelo 

ROMPIMENTO, para a 	Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e demais 

municípios impactados p 	MPIMENTO, levando o sistema de abastecimento à 

situação anterior ao R 	NTO, e o estabelecimento das condições para 
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contratação e custeio da PRIMEIRA INTERVENIENTE pela COMPROMISSÁRIA, 

observadas as competências dos órgãos públicos envolvidos. 

Também constitui objeto do presente Termo de Compromisso a auditoria pela 

PRIMEIRA INTERVENIENTE da execução de todas as medidas previstas nos planos 

de ações a serem apresentados pela COMPROMISSÁRIA ao COMPROMITENTE, à 

PRIMEIRA e TERCEIRA INTERVENIENTES e órgãos de Estado competentes em 

relação às medidas acordadas neste Termo de Compromisso. 

II — AUDITORIA TÉCNICA INDEPENDENTE 

2. As PARTES, de comum acordo, estabelecem a ampliação e detalhamento do 

escopo de auditoria do Termo de Compromisso firmado no dia 15 de fevereiro de 2019 

para incluir a prestação de serviços de auditoria técnica e ambiental independente. 

custeados pela COMPROMISSÁRIA, para fornecimento de informações às PARTES e 

órgãos de Estado competentes, relativamente ao restabelecimento da captação de água 

pela TERCEIRA INTERVENIENTE, impactada pelo ROMPIMENTO, levando o 

sistema de abastecimento à situação anterior ao ROMPIMENTO, incluindo: 

a) Verificação dos relatórios e estudos técnicos da TERCEIRA 

INTERVENIENTE quanto à situação dos sistemas de fornecimento 

de água à RMB H e demais municípios impactados pelo 

ROMPIMENTO, elaborados antes e após o ROMPIMENTO, bem 

como dados operacionais de captação, reservação, distribuição e 

consumo, desde o ano de 2013, considerando que a captação do rio 

Paraopeba foi implantada no ano de 2015, assegurando-se a retomada 

de captação do volume de 5m3/s; 

b) Avaliação técnica e ambiental da lista de obras emergenciais a serem 

executadas pela COMPROMISSÁRIA e descritas neste Termo de 

Compromisso, para restaurar os sistemas de abastecimento de água 

mpactados pelo ROMPIMENTO, e das obras necessárias para 

o abastecimento de água dos locais onde os sistemas existentes 

9 



estão, total ou parcialmente, impossibilitados de captar, tratar e 

distribuir água tratada, em virtude dos impactos provocados pelo 

ROMPIMENTO; 

c) Auditoria das soluções técnicas propostas pela COMPROMISSÁRIA 

e aprovadas pela TERCEIRA INTERVENIENTE, considerando a 

situação anterior ao ROMPIMENTO; 

d) Avaliação técnica e ambiental, dos prazos, da ordem de priorização e 

classificação (reparação, mitigação de risco emergenc al, 

compensação ou plano diretor de abastecimento) proposta para a 

implantação das medidas descritas neste Termo de Compromisso; 

e) Auditar, especificamente para a RMBH, o desenvolvimento dos 

projetos de engenharia e das obras de implantação já pactuadas pelas 

PARTES e INTERVENIENTES, além de acompanhar as respectivos 

procedimentos de licenciamento ambiental, para a nova planta de 

captação de água a 12 Km acima da captação da TERCEIRA 

INTERVENIENTE (até a ETA RIO MANSO), a montante do ponto 

do ROMPIMENTO, e de sua nova adutora de água bruta, com 

capacidade de captação e recalque de 5 m 3/s, no rio Paraopeba, em 

local a montante da confluência do ribeirão Ferro-Carvão com o rio 

Paraopeba; 

A COMPROMISSÁRIA será responsável pela execução e custeio de 

todos os estudos, análises e medidas necessários ao licenciamento 

ambiental, incluindo autorizações e outorgas. 

A COMPROMISSÁRIA obriga-se a adquirir, nas hipóteses de 

desapropriação, as áreas necessárias para a implantação da nova planta 

de captação de água e da nova adutora e transferir para a TERCEIRA 

INTERVENIENTE, após entrega da obra pela 

COMPROMISSÁRIA e aceite formal pela TERCEIRA 

VENIENTE. 

PROMISSÁRIA obriga-se a indenizar, nas hipóteses de 

todos os proprietários e possuidores impactados das áreas r.\.._,€) 

a implantação da nova planta de captação de água e 
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da nova adutora e áreas das elevatórias e transferir para a TERCEIRA 

INTERVENIENTE, após entrega da obra pela 

COMPROMISSÁRIA e aceite formal pela TERCEIRA 

INTERVENIENTE. 

f) Auditar. especificamente para a RMBH, o desenvolvimento dos 

projetos de engenharia e das obras de implantação já pactuadas pelas 

PARTES e INTERVENIENTES para a instalação de comportas 

ensecadeiras para proteção da captação e subestação da TERCEIRA 

INTERVENIENTE no Rio das Velhas; 

g) Caso o estudo de viabilidade do tratamento da água contratado pela 

COMPROMISSÁRIA comprove a viabilidade de tratamento da 

água, auditar, especificamente para a RMBH, o desenvolvimento dos 

projetos de engenharia e das obras de implantação de sistema de 

tratamento complementar a ser instalado na Planta de Tratamento de 

Água operada pela TERCEIRA INTERVENIENTE no Rio das 

Velhas, de forma a possibilitar o tratamento de água neste rio logo após 

um hipotético rompimento de uma barragem de rejeito a montante da 

estação de tratamento de água (ETA); 

h) Auditar os estudos hidrológicos e ambientais, referentes às licenças e 

outorgas, e verificação das soluções adotadas, conforme a legislação 

em vigor. 

i) Auditar o cumprimento, pela COMPROMISSÁRIA, do cronograma 

aprovado pelas PARTES e INTERVENIENTES para as obras 

pactuadas neste Termo de Compromisso. 

j) Acompanhar diariamente o volume de água armazenado nos 

reservatórios de água da RMBH para definição do momento, se 

necessário, para iniciar as medidas de redução de consumo, rodízio 

e/ou racionamento, conforme plano de contingência apresentado pelas 

ARTES nos processos em trâmite na 6a Vara de Fazenda Pública e 

utarquias de Belo Horizonte, devendo, ainda, apontar a proporção da 

tribuição da COMPROMISSÁRIA para os referidos eventos. 

11 



até que sejam integralmente concluídos os serviços de 

2 deste Termo de Compromisso. Após o advento do 

RVENIENTE emitirá relatório final de atividades em 

À 

pela COMPROMISSÁ 

auditoria detalhados na c 

termo final, a PRIMEI 

30 (trinta) dias após a reso 
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fl)  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O detalhamento dos prazos para realização da contratação 

e escopo dos serviços a serem prestados pela PRIMEIRA INTERVENIENTE em 

relação ao disposto na cláusula 1 estão descritos no Anexo 1 do presente Termo de 

Compromisso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a comprovar a 

celebração de termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de auditoria técnica 

independente decorrente do Termo de Compromisso firmado no dia 15 de fevereiro de 

2019 entre o COMPROMITENTE e a COMPROMISSÁRIA, para execução dos 

serviços previstos no presente Termo de Compromisso, em consonância com os termos 

aqui dispostos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação da proposta técnica 

e comercial, prorrogável por igual período, mediante apresentação de justificativa. A 

PRIMEIRA INTERVENIENTE deverá detalhar na proposta técnica e comercial a 

quantidade de recursos adicionais ao contrato vigente para atendimento ao escopo dos 

itens listados na cláusula 2 deste termo e os novos valores apresentados deverão seguir 

valores de mercado. A contratação deverá cumprir as normas e procedimentos de 

Suprimentos e de Compliance da COMPROMISSÁRIA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A COMPROMISSÁRIA e a TERCEIRA 

INTERVENIENTE obrigam-se a conceder, em comum acordo, amplo e irrestrito acesso 

a todas as obras, dados e documentos necessários, inclusive providenciando às expensas 

da COMPROMISSÁRIA todos os serviços adicionais de análises e testes julgados em 

comum acordo necessários para que a PRIMEIRA INTERVENIENTE preste 

adequadamente seus serviços de auditoria contemplados neste Termo de Compromisso. 

PARÁGRAFO QUARTO. O serviço de auditoria externa deverá ser prestado e custeado 



PARÁGRAFO QUINTO. Durante a vigência da prestação dos serviços de auditoria 

técnica independente a COMPROMISSÁRIA considerará em sua atuação as 

recomendações emanadas da auditoria técnica independente realizada pela PRIMEIRA 

INTERVEN ÁENTE, a fim de impedir/mitigar riscos, minimizar, reparar e/ou compensar 

impactos causados pelo ROMPIMENTO. Em caso de discordância a respeito das 

recomendações técnicas apresentadas pela PRIMEIRA LNTERVENIENTE. as 

PARTES e INTERVENIENTES poderão apresentar suas justificativas. Não havendo 

consenso entre as PARTES e LNTERVENIENTES, a questão deverá ser submetida ao 

Juizo da 6' Vara de Fazenda Pública para solução da controvérsia. O disposto no presente 

parágrafo não ilide a prerrogativa do Ministério Público e demais Órgãos de Estado de 

tomarem as medidas que entenderem cabíveis nos eventuais casos de discordância cia entre 

as medidas técnicas adotadas pela COMPROMISSÁRIA e as recomendações 

apresentadas pela PRIMEIRA INTERVENIENTE. 

III — DEMAIS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA 

3. Tendo como base a relação de obras acordadas neste Termo de Compromisso, a 

COMPROMISSÁRIA obriga-se a apresentar à PRIMEIRA INTERVENIENTE, para 

análise e manifestação prévia acerca de sua adequação, os planos de ações e cronogramas 

detalhados de todas as medidas contempladas ou mencionadas neste Termo de 

Compromisso, inclusive os projetos de engenharia para a sua execução. Após a análise 

prévia pela PRIMEIRA INTERVENIENTE, a COMPROMISSÁRIA obriga-se a 

apresentar ao COMPROMITENTE, à TERCEIRA INTERVENIENTE e aos órgãos 

de Estado competentes referidos planos de ações e cronogramas. Após a aprovação dos 

planos e cronogramas por parte da TERCEIRA INTERVENIENTE e dos órgãos de 

Estado competentes, a COMPROMISSÁRIA obriga-se a implementar todas as medidas 

e obras neles previstos nos prazos definidos nos respectivos cronogramas. 1 
4. Na hipótese de 

de Estado c )mp 

conforme menci 

viabilidade técnic 
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aprovação pela TERCEIRA LNTERVENIENTE e pelos órgãos 

dos planos de ações e respectivos cronogramas propostos, 

o parágrafo anterior, a COMPROMISSÁRIA considerará a 

o dos planos de ações e cronogramas e deverá submetê- 



los à análise prévia da PRIMEIRA INTERVENIENTE, para sua posterior 

reapresentação à TERCEIRA INTERVENIENTE e aos órgãos de Estado competentes 

para a sua análise e aprovação. Não havendo consenso entre as PARTES e 

INTERVENIENTES, a questão deverá ser submetida ao Juízo da 6' Vara de Fazenda 

Pública, no âmbito do processo n. 5010709-36.2019.8.13.0024, para solução da 

controvérsia. O disposto no presente parágrafo não ilide a prerrogativa do Ministério 

Público e demais Órgãos de Estado de tomarem as medidas que entenderem cabíveis nos 

eventuais casos de discordância entre as medidas técnicas adotadas pela 

COMPROMISSÁRIA e as recomendações apresentadas pela PRIMEIRA 

INTERVENIENTE. 

5. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a executar todos os planos de ações para reparar 

os impactos do ROMPIMENTO na captação de água da RMBH e demais municípios 

impactados e proteger a integridade do sistema de abastecimento hídrico da RMBH diante 

do risco de rompimento de outras estruturas e barragens da COMPROMISSÁRIA no 

curso do Rio das Velhas, nos prazos previstos nos respectivos cronogramas aprovados 

pela PRIMEIRA INTERVENIENTE, pela TERCEIRA INTERVENIENTE e pelos 

órgãos de Estado competentes, conforme procedimento descrito neste Termo de 

Compromisso. 

6. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a realizar todas as medidas emergenciais 

necessárias para reparar os impactos provocados pelo ROMPIMENTO na captação de 

água da RMBH e demais municípios impactados, restabelecendo a situação anterior ao 

ROMPIMENTO, e a realizar todas as medidas emergenciais necessárias para minimizar 

os impactos de eventual desabastecimento de água tratada na RMBH e demais municípios 

impactados, desde que constatado, após avaliação técnica da PRIMEIRA 

INTERVENIENTE, que o desabastecimento é decorrente do ROMPIMENTO. 

7. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a constru 

captação de água do rio Paraopeba, indicado pela 

12 Km acima da captação da COPASA até a esta 
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as expensas novo ponto de 

IRA INTERVENIENTE, a 

to de água (ETA) Rio 



água (ETA) Rio Mans 

operacionais necess 

Manso bem como a: 
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ontante do ponto de ROMPLMENTO, e das demais unidades 

as p4ra a condução da água até a estação de tratamento (ETA) Rio 

Manso, a montante do ponto de ROMPIMENTO, e demais unidades operacionais 

necessárias para a condução da água, finalizando as obras até 30 setembro de 2020. 

(DATA DE ENTREGA). Tal prazo considera o compromisso do ESTADO DE MINAS 

GERAIS de atuar, nos limites legais de atuação dos órgãos públicos estaduais, para que 

os licenciamentos, questões fundiárias, arqueológicas, espeleológicas, de comunidades 

tradicionais, indígenas e autorizações recebam caráter emergencial, bem como. 

diligenciar junto à CEMIG para que esta trate as necessidades desta obra, também, em 

caráter emergencial.  

PARÁGRAFO ÚNICO: A COMPROMISSÁRIA obriga-se a apresentar à PRIMEIRA 

INTERVEM ENTE relatório quinzenal de todas as atividades necessárias ao 

cumprimento da obrigação prevista no capuz. 

8. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a implementar as obras já pactuadas pelas 

PARTES e INTERVENIENTES para a instalação de comportas ensecadeiras para 

proteção da captação e subestação da TERCEIRA INTERVENIENTE no Rio das 

Velhas, no prazo definido no cronograma da obra. 

9. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a elaborar os projetos de engenharia e os estudos 

necessários para implantação de sistema de tratamento complementar a ser instalado na 

Planta de Tratamento de Água operada pela TERCEIRA INTERVENIENTE no Rio 

das Velhas, de forma a possibilitar o tratamento de água neste rio caso ocorra um 

hipotético rompimento de barragem de rejeito a montante da estação de tratamento de 

água (ETA), apresentando-os à TERCEIRA INTERVENIENTE até o dia 31 de 

dezembro de 2019. 

10. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a custear a aquisição e transferência para a 

TERCEIRA INTERVENIENTE da área onde será construída a nova captação de água 

do rio Paraopeba a 12 Km acima da captação da COPASA até a estação de tratamento de 



- obter a documentação necessária relacionada a faixa de servidão da adutora, no prazo 

definido no cronograma da obra, considerando a obtenção das desapropriações e demais 

autorizações governamentais aplicáveis em prazo adequado; 

- custear a aquisição e transferência, judicial e/ou extrajudicial, para a TERCEIRA 

INTERVENIENTE de toda a área a ser objeto de desapropriação e/ou outra medida 

necessária para a instalação da nova captação e demais unidades operacionais; 

- adquirir e transferir para a TERCEIRA INTERVENIENTE todos os equipamentos e 

infraestruturas necessários à instalação da adutora e construção da nova captação; 

- efetuar o ressarcimento à TERCEIRA INTERVENIENTE de todos os tributos, custos 

ou encargos relacionados às obrigações assumidas no presente termo, especialmente 

quanto à construção da nova captação de água do rio Paraopeba a 12 Km acima da 

captação da COPASA até a estação de tratamento de água (ETA) Rio Manso; 

- indenizar todos os afetados pela construção da nova captação e passagem da adutora, 

inclusive proprietários e possuidores servientes da obra; 

- ressarcir todas as despesas da TERCEIRA INTERVENIENTE e dos órgãos de Estado 

em razão publicação de Decreto de Utilidade Pública para a desapropriação e servidão 

necessárias à instalação da nova captação e demais unidades operacionais, incluindo 

todos custos administrativos e judiciais. 

11. A PRIMEIRA INTERVENIENTE, a TERCEIRA INTERVENIENTE e a 

COMPROMISSÁRIA passarão a acompanhar diariamente o volume de água 

armazenado nos reservatórios de água da RMBH para definição do momento, se 

necessário, para iniciar as medidas de redução de consumo, rodízio e/ou racionamento, 

conforme plano de contingência a ser apresentado pelas PARTES nos processos em 

trâmite na 6° Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso seja necessário implementar medidas de redução de 

consumo, rodízio e/ou racionamento de água, por motivos diretamente relacionados 

ao ROMPIMENTO e à execução deste Instr 

PRIMEIRA INTERVENIENTE, inclusive 

COMPROMISSÁRIA para os referidos 

com todos os prejuízos causados à TER 
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nto, conforme avaliação técnica da 

à proporção da contribuição da 

COMPROMISSÁRIA arcará 

VENIENTE, decorrentes 



dessas medidas. sem prejuízo de outras indenizações que eventualmente sejam 

apuradas e decorrentes da campanha de redução de consumo, rodízio e/ou 

racionamento de água. 

12. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a contratar ou fornecer produtos e/ou serviços 

necessários e tecnicamente adequados â execução pela TERCEIRA 

INTERVENIENTE, pelo ESTADO DE MINAS GERAIS. seus órgãos de atuação e 

sua Administração indireta, dos trabalhos e medidas relacionados ao presente Termo de 

Compromisso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A COMPROMISSÁRIA, sem prejuízo do previsto no 

capuz desta Cláusula. deverá ressarcir a TERCEIRA INTERVENIENTE, o ESTADO 

DE MINAS GERAIS, seus órgãos de atuação e sua Administração indireta, de todas as 

despesas nec•..:ssárias e tecnicamente justificadas incorridas em decorrência da execução 

dos trabalhos e medidas relacionados ao presente Termo de Compromisso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A COMPROMISSÁRIA obriga-se a arcar com todo o 

custo excedente de energia elétrica da operação da nova captação e demais unidades 

operacionais da TERCEIRA INTERVENIENTE, relativo ao custo de energia da 

captação original, até que se restabeleça a plena e definitiva condição de captação a 

jusante no rio Paraopeba. 

13. Não estão contemplados neste Termo de Compromisso, a avaliação das seguintes 

medidas (i) implantação da nova captação e adução no rio Macaúbas, com a regularização 

da vazão e a adução até nova estação elevatória que implantada a montante da nova 

captação no rio Paraopeba, (ii) a implantação de nova captação no rio do Prata e adução 

até a estação de tratamento de água do rio das Velhas, (iii) a interligação dos sistemas de 

produção de 'sua tratada das bacias do rio Paraopeba e rio das Velhas, e (iv) das obras de 

desassoreamento do reservatório de rio de Pedras. 

IV. HOMOLOGAÇ 	EFEITOS 
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14. O presente Termo de Compromisso, incluindo seus Anexos, produzirá efeitos legais 

a partir da data de sua assinatura e será levado aos autos dos processos números 5010709-

36.2019.8.13.0024, 5026408-67.2019.8.13.0024 e 5044954-73.2019.8,13.0024, em 

trâmite na 6" Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, possuindo eficácia 

de titulo executivo judicial, caso homologado, nos termos do artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil, ou de título executivo extrajudicial, a teor do disposto no artigo 

5°, parágrafo 6°, da Lei n°. 7.347/1985 e artigo 784, inciso XII, do Código de Processo 

Civil, se não homologado. Quaisquer das PARTES poderá requerer a homologação 

judicial deste acordo, na forma do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo 

Civil, especificamente em relação ao objeto deste Termo de Compromisso, não gerando 

presunção de renúncia aos pedidos ou extinção dos processos ou dos efeitos das medidas 

liminares proferidas em relação aos pedidos não contemplados no objeto deste acordo. 

V. PENALIDADES 

15. O descumprimento das obrigações aqui assumidas será notificado pelo 

COMPROMITENTE à COMPROMISSÁRIA para que seja sanado, no menor prazo 

tecnicamente possível ou em outro prazo acordado pelas PARTES. Caso o 

descumprimento persista, poderá ser aplicada à COMPROMISSÁRIA, observados os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, multa diária de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), valor esse que será revertido para o FUNEMP (Conta Corrente n° 6167-0, 

Agência 1615-2, do Banco do Brasil). 

PARÁGRAFO ÚNICO. A aplicação das penalidades previstas no caput se dará com o 

descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, desde que tal 

descumprimento não seja tecnicamente justificado ou sanado em prazo acordado entre as 

PARTES, e não afasta a execução específica das referidas obrigações, na forma prevista 

na legislação aplicável. 

VI. DAS CLÁUSULAS GENÉRICAS 

[4 	

18 



cus 
".."`" 

19 

16. O presente Termo de Compromisso obriga os sucessores, a qualquer título, da 

COMPROMISSÁRIA, sendo ineficaz qualquer estipulação em contrário. 

17. A COMPROMISSÁRIA arcará com todas as despesas necessárias para o fiel 

cumprimento da presente avença. 

18. A PRIMEIRA INTERVENIENTE apresentará às PARTES e à TERCEIRA 

INTERVENIENTE os relatórios e estudos por ela elaborados mensalmente, em reunião 

a ser agendada com a mesma periodicidade. 

19.Este Termo de Compromisso não isenta a COMPROMISSÁRIA de responsabilidade 

cível, criminal ou administrativa por eventuais ilícitos e/ou danos praticados, não inibe 

ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, fiscalização e monitoramento de 

qualquer órgão competente. não substitui ou ilide os procedimentos de licenciamento 

ambiental e as condicionantes neles impostas e nem limita ou impede o exercício das 

atribuições e prerrogativas legais e regulamentares dos demais órgãos de Estado 

competentes. 

20.As PARTES e INTERVENIENTES, em todas as suas atividades relacionadas a este 

Termo de Compromisso, cumprirão, a todo tempo, o disposto na Lei Anticorrupção 

Brasileira (Lei n° 12.846/2013), bem como em qualquer outra lei, norma ou regulamento 

com finalidade e efeito semelhantes, inclusive aqueles aplicáveis à Administração 

Pública, bem como todos os regulamentos, leis, normas e legislações relacionadas a 

corrupção, suborno, conflito de interesse, lavagem de dinheiro, fraude ou improbidade 

administrativa. 

21. Sem prejuízo do disposto neste Termo de Compromisso, a COMPROMISSÁRIA 
poderá obter quitação, parcial ou total, conforme o caso, relativamente a cada uma das 
obrigações estabel ci s neste Termo de Compromisso. 

22. Exceto qua to às obrigações específicas ora estabelecidas, a celebração deste 
Instrumento não mp ► conhecimento ou assunção, pela COMPROMISSÁRIA, 



Francisco Chaves Generoso 

Promoto d ustiça 

Coordenador das Promotorias de Jus ça po Bacias Hidrográficas dos rios das 

  

Velhas e Parao eba 
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de quaisquer responsabilidades, de natureza cível, administrativa ou penal, tampouco em 

admissão de culpa, pela COMPROMISSÁRIA ou quaisquer de seus funcionários ou 

colaboradores. As obrigações ora assumidas se dão exclusivamente em favor de 

iniciativas e desfechos consensuais, imediatos e efetivos, que proporcionem benefícios 

socioambientais, à vista do interesse público. 

23. A PRIMEIRA INTERVENIENTE obriga-se a manter sigilo em relação a toda e 

qualquer informação recebida da COMPROMISSÁRIA e da TERCEIRA 

INTERVENIENTE em razão do disposto no presente Termo de Compromisso. 

Belo Horizonte, 08 de julho de 2019. 

COMPROMITENTE: 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(:). 
fflressa de 011Veira Lanchotti 

Promotora de Justiça 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente — CAOMA 

Coordenadora da FT-Brumadinho 

Luciana Imacu ada de Paula 

Promotora de Justiça 

Coordenadora Estadual de Defesa da Fauna 

e 



André Sperli Prado 

Promotor de Ju ça 

Coordenador da CIMOS 

PRIMEIRA 	R'VENIENTE: 

COM 

,./4\ 

SE' 'e' GUNDlTER'VENIENTE: 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

/14 
~t 	e 1 	 Carlos Eduardo mires e Cor 

Ou-et:st-Pres:dente 
TERCEIRA INTERVENIENTE: 

COPASA MG 

O LNTE 	TE 

MI 	O PÚ ICO FEDERAL 
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ANEXO I 

Os termos ora utilizados têm o mesmo significado daqueles definidos no Termo de 

Compromisso. 

I — DETALHAMENTO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA 

TÉCNICA INDEPENDENTE PRESTADOS PELA PRIMEIRA 

INTERVENIENTE. 

1. 	O serviço de auditoria técnica independente será custeado pela 

COMPROMISSÁRIA,  para fornecimento de informações ao COMPROMITENTE e 

demais órgãos de Estado competentes, relativamente à reparação dos impactos do 

ROMPIMENTO na captação de água da RMBH e demais municípios impactados, à 

situação anterior ao ROMPIMENTO, e deverá incluir: 

a) Verificação dos relatórios e estudos técnicos da TERCEIRA 

INTERVENIENTE quanto à situação dos sistemas de fornecimento 

de água à RMBH e demais municípios impactados pelo 

ROMPIMENTO, elaborados antes e após o ROMPIMENTO, bem 

como dados operacionais de captação, reservação, distribuição e 

consumo, desde o ano de 2013, considerando que a captação do rio 

Paraopeba foi implantada no ano de 2015; 

b) Avaliação técnica e ambiental da lista de obras emergenciais a serem 

executadas pela COMPROMISSÁRIA e descritas neste Termo de 

Compromisso, para restaurar os sistemas de abastecimento de água 

impactados pelo RO PI 	NTO, e das obras necessárias para 

garantir o abastecimen 	a dos locais onde os sistemas existentes 

estão, total ou parc 	impossibilitados de captar, tratar e 
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distribuir água tratada, em virtude dos impactos provocados pelo 

ROMPIMENTO; 

c) Auditoria das soluções técnicas propostas pela COMPROMISSÁRIA 

e aprovadas pela TERCEIRA INTERVENIENTE, considerando a 

situação anterior ao ROMPIMENTO; 

d) Avaliação técnica e ambiental, dos prazos, da ordem de priorização e 

classificação (reparação, mitigação de risco emergencial, 

compensação ou plano diretor de abastecimento) proposta para a 

implantação das medidas descritas neste Termo de Compromisso; 

e) Auditar, especificamente para a RMBH, o desenvolvimento dos 

projetos de engenharia e das obras de implantação já pactuadas pelas 

PARTES e INTERVENIENTES, além de acompanhar os respectivos 

procedimentos de licenciamento ambiental, para a nova planta de 

captação de água a 12 Km acima da captação da TERCEIRA 

INTERVENIENTE (até a ETA RIO MANSO). a montante do ponto 

do Rompimento, e de sua nova adutora de água bruta, com capacidade 

de captação e recalque de 5 mais, no rio Paraopeba, em local a montante 

da confluência do ribeirão Ferro-Carvão com o rio Paraopeba, em área 

a ser adquirida pela COMPROMISSÁRIA e transferida para a 

TERCEIRA INTERVENIENTE, após entrega da obra pela 

COMPROMISSÁRIA e aceite formal pela TERCEIRA 

INTERVENIENTE; 

f) Auditar, especificamente para a RMBH, o desenvolvimento dos 

projetos de engenharia e das obras de implantação já pactuadas pelas 

PARTES e INTERVENIENTES para a instalação de comportas 

ensecadeiras para proteção da captação e subestação da TERCEIRA 

INTERVENIENTE no rio das Velhas; 

g) Caso o estudo de viabilidade do tratamento da água contratado pela 

COMPROMISSÁRIA comprove a viabilidade de tratamento da 

mesma, auditar, especificamente para a RMBH, o desenvolvimento 

dos projetos de engenharia e das obras de implantação de sistema de 

amento complementar garantindo a capacidade de produção média 



Aditivo ao contrato de prestação 

dessa unidade (7,5 m3/s), a ser instalado na Planta de Tratamento de 

Água operada pela TERCEIRA INTERVENIENTE no rio das 

Velhas, de forma a possibilitar o tratamento de água neste rio logo após 

um hipotético rompimento de uma barragem de rejeito a montante da 

estação de tratamento de água (ETA); 

h) Auditar os estudos hidrológicos e ambientais, referentes às licenças e 

outorgas, e verificação das soluções adotadas, conforme a legislação 

em vigor. 

i) Auditar o cumprimento, pela COMPROMISSÁRIA, do cronograma 

aprovado pelas PARTES e INTERVENIENTES para as obras 

pactuadas neste Termo de Compromisso. 

j) Acompanhar diariamente o volume de água armazenado nos 

reservatórios de água da RMBH para definição do momento, se 

necessário, para iniciar as medidas de redução de consumo, rodízio 

e/ou racionamento, conforme plano de contingência apresentado pelas 

PARTES nos processos em trâmite na 15a Vara de Fazenda Pública e 

Autarquias de Belo Horizonte, devendo, ainda, apontar a proporção da 

contribuição da COMPROMISSÁRIA para os referidos eventos. 

2. O serviço de auditoria técnica independente a ser prestado pela PRIMEIRA 

INTERVENIENTE referente ao escopo previsto neste Termo de Compromisso deverá 

ter início imediatamente após a assinatura do presente Termo de Compromisso e será 

executado até o aceite formal de todas as obras a serem implantadas pela 

COMPROMISSÁRIA para a TERCEIRA INTERVENIENTE. Como os prazos 

esperados de conclusão de cada obra serão distintos, na medida em que cada projeto tenha 

sido concluído, a auditoria independente da PRIMEIRA INTERVENIENTE emitirá 

relatório específico de conclusão do item. 

PÁRAGRAFO PRIMEIRO. A COMPRO 	A obriga-se a, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da celebração 

de serviços de auditoria técnica independen 	 do Termo de Lompromi so 
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firmado no dia 15 de fevereiro de 2019 entre o COMPROMITENTE e a 

COMPROMISSÁRIA, quitar todas as despesas efetuadas pela PRIMEIRA 

INTERVENIENTE no período compreendido entre a celebração deste Termo de 

Compromisso e a assinatura do referido Termo Aditivo citado no caput desta cláusula. 

relacionadas ao cumprimento do objeto do presente Termo de Compromisso . 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para o cumprimento da obrigação prevista no parágrafo 

primeiro, a PRIMEIRA INTERVENIENTE deverá apresentar à 

COMPROMISSÁRIA os documentos comprobatórios dos gastos, até a data da 

celebração do Termo Aditivo citado no capta desta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A COMPROMISSÁRIA poderá, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento dos documentos comprobatórios dos 

gastos tratado no Parágrafo Segundo. solicitar esclarecimentos à PRIMEIRA 

INTERVENIENTE quanto as despesas tratadas no parágrafo segundo. 

3. Os serviços de auditoria englobarão vistoria., análise, acompanhamento e emi ssão de 

recomendações. 

II - METODOLOGIA DE TRABALHO 

4. O serviço de auditoria técnica independente prestado pela PRIMEIRA 

INTERVENIENTE deverá dispor de metodologia e plano de trabalho que contemplem, 

necessariamente, a realização das atividades a seguir especificadas: 

1. Visitas de campo da equipe de auditoria da PRIMEIRA INTERVENIENTE, com 

periodicidade mensal, com a duração adequada para atender ao escopo definido no 

presente Termo de Compromisso, nas quais serão executadas as seguintes atividades: 

a. Visita de campo detalhada aos locais de implantação dos projetos e entorno, 

permitindo a om ar o andamento de cada uma de suas etapas, no que se 

refere aos pr jetos e engenharia; 
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b. Reunião com as equipes de trabalho da COMPROMISSÁRIA e da 

TERCEIRA INTERVENIENTE; 

c. Reuniões de trabalho com as empresas de engenharia, planejamento, 

construção, envolvidas nos projetos e obras das estruturas e sistemas que 

compõem o escopo da proposta técnica; 

d. Apresentação ao COMPROMITENTE, à COMPROMISSÁRIA, à 

TERCEIRA INTERVENIENTE e, se necessário, aos órgãos de Estado 

competentes dos resultados das visitas de auditoria, incluindo análise de riscos 

e recomendações técnicas; 

II. Auditoria de projetos, relatórios, materiais, dados, informações, procedimentos e 

levantamentos de campo; 

III. Elaboração dos relatórios detalhados de auditoria independente, os quais serão 

submetidos ao COMPROMITENTE, à COMPROMISSÁRIA, à TERCEIRA 

INTERVENIENTE e, se necessário, aos órgãos de Estado Competentes, nu prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados da reunião de apresentação, que será realizada após cada visita 

de campo mensal; 

IV. Participação em reuniões solicitadas pelo COMPROMITENTE, pela 

COMPROMISSÁRIA, pela TERCEIRA INTERVENIENTE e pelos órgãos de Estado 

competentes. 

V. A PRIMEIRA INTERVENIENTE obriga-se a manter sigilo em relação a toda e 

qualquer informação recebida da COMPROMISSÁRIA e da TERCEIRA 

INTERVENIENTE em razão do disposto no presente Termo de Compromisso. 
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Jjkie CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Sistema de Produção de Água do Rio Paraopeba-Copasa 

Data: 26/03/2019, às 09h3Omin. 

Endereço: Rua Padre Eustáquio, n° 60, Varjão, Brumadinho/MG. 

Requerente: Comissão Parlamentar de Inquérito — Barragens — Requerimento 

de Comissão n" 124/2019 

Objetivo: verificar a qualidade da água captada e as medidas de segurança 

que estão sendo adotadas para assegurar a manutenção do abastecimento de 

Belo Horizonte e região metropolitana. 

Suporte técnico solicitado: consultoria legislativa.  

Vereadores presentes: Edmar Branco, Bella Gonçalves, Gabriel, Irlan Melo, 

Pedrão do Depósito e Wesley Autoescola. 

Representantes do local e convidados: Sr. Mauro Diniz Carneiro - Gerente 

Geral da Divisão de Produção da Bacia Paraopeba/Copasa e equipe; Sr. 

Heleno Maia — relator de outorgas do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Paraopeba. 

DESCRIÇÃO DA VISITA 

A visita foi iniciada com a apresentação dos participantes e dividiu-se em três 

partes ou momentos: 

1° - Captação a fio no Rio Paraopeba 

Neste momento inicial os visitantes puderam ver de perto o Rio Paraopeba e o 

local exato da captação de água feita pela Copasa. Pôde-se perceber o 
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

aspecto turvo do curso d'água e foi demonstrado pelo gerente da Copasa, Sr. 

Mauro Diniz Carneiro, que esta operação de retirada de água diretamente do 

rio, chamada captação a fio, encontra-se paralisada desde o rompimento da 

barragem de rejeitos de mineração da Vale ocorrida em 25/01/19, por conta da 

contaminação do leito. Em operação, era possível extrair de 3 a 5 mil litros por 

segundo, sendo que o abastecimento público tem sido mantido somente por 

meio dos reservatórios ou represas de Rio Manso, Serra Azul e Vargem das 

Flores. 

Rio Paraopeba 
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Local da captação a fio 

Moto-bombas para tomada de água do Paraopeba paralisadas 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

O gerente da Copasa prestou diversos esclarecimentos técnicos sobre a 

composição e o funcionamento do sistema de produção de água e destacou a 

importância da obra que viabilizou a captação a fio em 2015 devido à crise 

hídrica. Sr. Carneiro recebeu ainda diversos questionamentos dos visitantes. 

Em relação ao quanto o Sistema Paraopeba representa para o abastecimento 

público de Belo Horizonte e da RMBH, informou os percentuais aproximados 

de: 51% para a RMBH e 30% somente para capital. 

Sobre as recentes paralisações de fornecimento de água em alguns bairros de 

BH, o gerente afirmou que esse fato não teve relação com a tragédia de 

Brumadinho. 

Questionado sobre as condições atuais da qualidade da água do Rio 

Paraopeba, informou que todos os dados podem ser obtidos junto ao Igara —

Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 

O que se destaca na fala do Sr. Carneiro, é a declaração do prazo de 20 

meses, ou menos, em caso de escassez hídrica, como limite para manutenção 

do abastecimento somente com as represas, embora defenda que não há risco 

de colapso e que os reservatórios estão em bom estado de abastecimento. 

Indagado sobre eventual "plano b" para a situação após o esgotamento desse 

prazo, o gerente disse que já foi cogitada uma intervenção que viabilize a 

extração a montante, acima do Córrego Feijão, em Ponte das 

Amorremas/Córrego Tejuco. 

Essa hipótese e alternativas possíveis têm sido estudadas em reuniões de que 

participam a Copasa, a Vale S/A, a CPRM — Companhia de pesquisa de 

Recursos Minerais, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraopeba — CBH 

Paraopeba, entre outros, segundo ele. 
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2° - Represa de Rio Manso 

A cerca de 7 km de distância do ponto de captação a fio, os visitantes foram 

conduzidos para a Represa de Rio Manso, em que o Sr. Carneiro fez uma 

apresentação com Power Point na Sala de Visitas do Sistema Paraopeba . 
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Os slides foram bastante elucidativos quanto à composição e a localização das 

estruturas que compõem o Sistema Paraopeba e como se dá o atendimento ao 

abastecimento público da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Além de mapas ilustrativos, diversos gráficos foram apresentados, 

demonstrando a evolução do volume dos reservatórios, incluindo a 

comparação desse com o volume de captação a fio, entre outros dados. 

Destaca-se que o volume do Reservatório do Sistema Rio Manso opera 

atualmente com a capacidade aproximada de 6 mil litros por segundo, podendo 

chegar a 9 mil, sendo essa a maior represa em termos de contribuição para o 

abastecimento público da RMBH. 

Conforme os dados apresentados, o Rio Manso já esteve com apenas 29% de 

sua capacidade, em dezembro/2015, por conta da crise hídrica do ano anterior, 

chegando ao mês de março/2019 com 76,6%. 

A captação a fio, hoje paralisada, representava contribuição significativa para o 

Sistema Paraopeba como um todo, pois fornecia de 3 a 5 mil litros por 

segundo, operando em conjunto com a represa de Rio Manso, sendo que as 

demais - Serra Azul e Vargem das Flores -, oferecem pouco mais de 1 mil litros 

por segundo no atendimento de algumas localidades. 

Durante a apresentação vereadores e assessores fizeram alguns 

questionamentos. Sobre quais sistemas que abastecem Belo Horizonte, foi dito 

que BH é abastecida tanto pelo Sistema Paraopeba quanto pelo Sistema do 

Rio das Velhas, reafirmando-se o percentual aproximado de 30% proveniente 

do primeiro . 

Em relação à RMBH as contribuições são quase meio a meio, divididas entre 

os dois sistemas mencionados, tendo sido levantada a importância do 

envolvimento de órgãos metropolitanos na questão do abastecimento público 

da região. 
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O gerente explicou sobre a Linha Azul, na Represa Taquaril, que consiste em 

uma adutora de integração entre o Sistema Paraopeba e o Velhas, por meio da 

qual há transferência de água de um sistema para outro a depender da 

necessidade. 

Para a pergunta relativa a quais os critérios utilizados pelo Igara e pela Copasa 

para aferir a qualidade da água, o Sr. Carneiro não adentrou nas 

especificidades do assunto, no entanto informou que há monitoramento 

continuo do Igara e que a Copasa utiliza-se da Portaria de Consolidação n° 

5/2017 do Ministério da Saúde como referência para esse controle. 

Após a indagação sobre quais bairros de BH são atendidos pelo Sistema 

Paraopeba, foi disponibilizada a seguinte lista para CPI: 

BAIRROS 

ABASTECIDOS PELO SISTEMA PRODUTOR DA BACIA DO 
PARAOPzu 

Belo Horizonte: Ali pio D 
Araguaia, Atila De Paiva Ba Melo Alto Caiçaras, Alto Dos Pinheiros. Alvaro Cara 

a  
Bandeirantes Barreiro 	 % Barreiro De Cima. tanta Bonfim 

Camar 	
” 

Bras!' Industrial BraúnaS.Buntis, Cabana Do Pai Tomas. Caiçara Adelaide Caiçaras 
gos, Candrelmárat Cardoso. Castelo. Cenáculo. Céu Azul, Cinquentenano. Conjunto Ad 

onado. Conjunto Betánra. Conjunto Bonsucesso. Conjunto Conjunto Califórnia II , Conjunto  
Itacolomi, Conjunto Jardim Filadélfia. 

  Ernesto Do Nascimento, Conjunto Flavio De Oliveira 
 Conjunto Joao Paulo II , Conjunto Minas Caixa Pongelupe. 

Conjunto Santa Mana Conjunto Túnel UnteCopacabana Coqueiros Das Indui 
Das Mansões, Diamante, Distrito industrial Do Jatobá. Dom Bosco Durval De Barros. Erige 
Nogueira. Estoril, Estrela Daiva, Europa, Flavio Marques Lisboa. Frei Eustaquio. Gametega • 
Garças Glalrya. Havaí. Inconfidência, Independência Usou, Jardim Alvorada Jardim ArrletKa.  Jardim Dos Comerciámos. Jardim Leblon, Jardim Montanhês, Jardim São Jose, Jardinopoils, 
Jatobá. Jatobá IV. João Pinheiro, Lagoa, Lagoinha Leblon, Letiva, Undéia Madre Gertrudes 
Mangueiras. Mantiqueira. Marajó. Maria Helena. Manlândia, Milionários Mineira°, Monsenhor 
Messias. Morro Das Pedras. Nossa Senhora Da Gloria, Nova Barroca Nova Cintra. Nova 
Gameleira. Novo Das Industrias, Olaria, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmeiras. Parqueia, Parque 
São Jose. Patrocínio. Pedro I1. Petrópolis, Pindorama, Piratininga, Primavera, Regina, Rio Branco 
Salgado Filho, Santa Cadima. Santa Helena, Santa Lucia, Santa Margarida Santa Rita. Santa 
Terezinha. São Bento. São Salvador, Sarandi, Serra Do Jose Vieira, Serra Verde, Serrano. Solar 
Do Barreiro. Sumaré, Teixeira Dias, Tirol, Trevo, Uructira, Vale Do Jatobá. Vila Castanheira, Vita 
Cemig, Vila Pinho Vista Alegre, Washington Pires, Xangrilá 
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Em relação ao tema de segurança de barragens, foi levantada a dúvida sobre a 

existência de semelhança entre os métodos de construção das represas para 

abastecimento e de barragens de rejeitos da mineração, o que foi logo 

esclarecido pelo gerente, o qual descartou qualquer similaridade entre ambos. 

Indagando sobre os riscos de outros rompimentos de barragens de rejeitos no 

entorno do Sistema Paraopeba, Sr. Carneiro alegou que confia nos dados 

disponibilizados pela ANM — Agência Nacional de Mineração e pelas 

mineradoras e respectivas auditorias. 

É importante frisar o alerta dado pelo Sr. Heleno Maia — relator de outorgas do 

CBH Paraopeba - quanto à possibilidade de rompimento de uma barragem da 

ArcelorMittal, em Itatiaiuçu/MG. Segundo ele, a estrutura estaria avaliada no 

nível 2 da classificação de risco e os rejeitos decorrentes de um rompimento 

poderiam atingir a Represa de Rio Manso. 

3° - Estação de Tratamento de Água — ETA Rio Manso 

Na última parte da visita o gerente da Copasa apresentou as instalações da 

Estação de Tratamento de Água (ETA), passando por algumas estruturas 

físicas referentes a etapas de tratamento após a chegada das águas captadas 

do Rio Paraopeba e da Represa de Rio Manso. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte (PMS-

2016/2019), a referida estação é do tipo convencional, com oxidação. 

coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e 

correção de pH. 

Puderam-se conhecer também as instalações de um laboratório e de uma sala 

de controle das unidades operacionais. 
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Caixas de passagem de água 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 
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Sala de controle 
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.7—  

Quesitos 

O Requerimento n° 124/2019 relativo à visita técnica trouxe quatro quesitos: 

1) Qual é a importância dessa estação de captação de água para Belo Horizonte 
e Região Metropolitana e como ela contribuiria para o afastamento de 
racionamento de água na região? 

2) Se a estação foi construída para afastar um possível um colapso no 
abastecimento de água: com a paralisação de suas atividades como ficará a 
garantia de abastecimento para BH e Grande BH? 

3) Desde quando a captação de água foi interrompida, quais foram as medidas 
para solucionar o problema e qual é a previsão de se reestabelecer a captação 
de água no local? 

4) Qual é o nível de comprometimento dessa água para o consumo humano e 
para os animais? 

As quatro perguntas dizem respeito à captação a fio, operação de retirada de 

água diretamente do Rio Paraopeba, referente ao primeiro local visitado. O 

primeiro e o segundo quesitos foram atendidos na medida em que a Copasa 

afirmou a importância da obra da estação de captação a fio para crise hídrica 

enfrentada entre 2014 e 2017, a qual foi inaugurada em 2015 justamente para 

reforçar a produção de água do Sistema Rio Manso. 

12 
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Pelos detalhes sobre a capacidade (litros/segundo) informados pelo gerente, 

pode-se dizer que a captação a fio, juntamente com a Represa de Rio Manso, 

representam em torno de 80% do volume de água gerado por todo o Sistema 

Paraopeba, o qual é responsável por aproximadamente 30% do abastecimento 

de BH e 51% da RMBH. 

A informação de que a produção de água feita somente pelas represas se 

sustenta por apenas 20 meses, ou menos em caso de escassez, revela como a 

produção da captação a fio era importante tanto para a manutenção do 

abastecimento regular como para o enfretamento de situações de crise ou 

escassez. 

Quanto às medidas para solucionar o problema e a possibilidade de se 

reestabelecer a captação de água no local (quesito 3), a Copasa afirmou 

participar de reuniões com a Vale e outras entidades voltadas à busca de 

soluções, porém não há decisões ou prazos concretos até o momento, embora 

tenha compartilhado a alternativa da extração de água a montante, no Córrego 

Tejuco, e tenha informado que o tratamento da água contaminada é 

tecnicamente possível. 

A Copasa não detalhou o nível de comprometimento dessa água para o 

consumo humano e para os animais, dizendo seguir os instrumentos 

normativos aplicáveis e que o Igam detém todas as informações sobre o 

monitoramento da qualidade das águas. 

13 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

A realização da visita técnica foi extremamente pertinente com o objeto da CPI 

e as questões levantadas passaram pelos temas da disponibilidade hídrica e 

da segurança das barragens de rejeitos de mineração, tendo em vista a 

vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento público de água em relação a 

tragédias, como a de Brumadinho, e a eventos críticos, como a escassez 

hídrica, vivenciados recentemente por Belo Horizonte e região metropolitana. 

Sabendo-se que a Região Metropolitana de Belo Horizonte é abastecida por 

sistemas integrados, como se verifica no mapa abaixo, conhecer as condições 

do Sistema Paraopeba e a situação atual do abastecimento após a 

contaminação desse curso d'água é relevante e ao mesmo tempo preocupante. 

1 SIN Paraopeba (Rio Manso. 
Serra Azul e Vargem das Flores) 

2 SIN Rio das Velhas 

3 SIN Ibirite-Barreiro 

4 SIN Morro Redondo 

Área uttanizada 

Limite de Regia° Metropolitana 

-0 Sistema existente captação 

ETA existente 

Sede urbana atendida Kr sistema integrado 

N 
2 	 40km 

Fonte. ATLAS — Abastecimento Urbano de Água/Agência Nacional de Águas 
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O Sistema Paraopeba, como já dito anteriormente, fornece aproximadamente 

metade do abastecimento de água para a RMBH e 30% para BH. Esse sistema 

opera por meio de três reservatórios (Rio Manso, Serra Azul e Vargem das 

Flores) e da captação direta do Rio Paraopeba, a qual foi inaugurada em 

dezembro de 2015 com a finalidade de reforçar a produção de água no 

Sistema Rio Manso. 

Outro objetivo dessa intervenção da Copasa foi para afastar a possibilidade de 

racionamento e garantir a regularidade de abastecimento das 15 sedes 

urbanas atendidas pelo Sistema Paraopeba: Belo Horizonte (mais de 100 

bairros): Betim; Contagem; Esmeraldas; Ibirité; Igarapé; Juatuba; Mário 

Campos; Mateus Leme; Pedro Leopoldo; Ribeirão das Neves; Santa Luzia; São 

Joaquim de Bicas; Sarzedo e Vespasiano. 

Com a paralisação da captação a fio, o Sistema Paraopeba passa a contar 

apenas com os reservatórios, sujeitos às condições climáticas e variações de 

precipitação ou mesmo aos riscos de rompimento de outras barragens, que 

podem comprometer a quantidade ou a qualidade desses recursos hídricos. 

Outra intervenção que deve ser considerada é a adutora de integração entre o 

Sistema Paraopeba e o Sistema Rio das Velhas (Linha Azul/Represa Taquaril), 

pois ela demonstra a interdependência entre dois sistemas em caso de 

necessidade ou crise. 

Eventual rompimento de barragem de rejeitos de mineração no Sistema Rio 

das Velhas - responsável por em torno de 70% do abastecimento de BH, 

atendendo também as cidades de Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Luzia 

— além de comprometer o abastecimento desses municípios, diminui mais uma 

possibilidade de apoio ao Sistema Paraopeba em situação de insuficiência dos 

mananciais que o compõem. 
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O Rio das Velhas também já esteve em risco de escassez, com níveis de 

vazão abaixo do esperado em 2017, passando por restrições na captação de 

suas águas, situação na qual a Copasa contou com o Sistema Paraopeba l . 

Recursos hídricos e segurança de barragens 

O acesso equitativo à água, adequado do ponto de vista tanto quantitativo 

como qualitativo, é considerado direito humano fundamental e a gestão dos 

recursos hídricos deve ser dar de forma integrada e participativa, garantindo-se 

a multiplicidade de usos e o respeito aos usos prioritários. A água é elemento 

vital, bem de uso comum do povo e essencial à garantia do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado preconizado no art. 225 da Constituição 

Federal. 

As bacias hidrográficas são as unidades de planejamento e gestão e servem à 

implementação das políticas nacional e estadual de recursos hídricos 2 , as 

quais possuem como instrumentos os planos de recursos hídricos, o 

enquadramento dos corpos de água em classes; os sistemas de informação; a 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, entre outros, tendo os comitês 

de bacia hidrográfica um relevante papel na consecução dos objetivos de tais 

políticas e instrumentos, assim como os demais órgãos e conselhos envolvidos 

na gestão dos recursos hídricos. 

Machado (2014) adverte que em situações de escassez, o uso prioritário é o 

consumo humano e a dessedentação de animais, cumprindo ao órgão público 

federal ou estadual responsável pela outorga dos direitos de uso da água 

Disponível em: https:"www.em.com.br .'app'noticia'gerais/2017:08'09/interna gerais,890707'copasa-
reduz-captacao-do-rio-das-velhas-por-risco-de-restricao.shtml  
2  Lei Federal n° 9.433/1997 — Política Nacional de Recursos Hídricos e Lei Estadual n° 13.199/1999 -
Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 
SEGRH-MG 
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suspender parcial ou totalmente as outorgas que prejudiquem o atendimento 

dessas prioridades 3 . 

Dentre os inúmeros impactos ambientais causados pelas atividades de 

mineração, que afetam a vegetação, o solo e a biodiversidade, destaca-se a 

vulnerabilidade dos recursos hídricos quanto: ao alto consumo de água 

demandada por essa atividade, à possibilidade de rebaixamento de lençóis 

freáticos - diminuindo o fluxo das águas e impactando a recarga de aquíferos -

e às nefastas consequências em caso de rompimento de barragens de rejeitos. 

Como vivenciado em Macacos (2001). Mariana (2015) e Brumadinho (2019), 

essas tragédias causaram danos de toda ordem, incluindo os aspectos social, 

econômico e ambiental, colocando a água como elemento sensível, na medida 

em que os danos passam pelo assoreamento e contaminação dos rios com 

morte da fauna aquática; comprometimento do abastecimento público e de 

atividades de sustento das comunidades, afetando a pesca e a irrigação de 

plantações; problemas de saúde decorrentes do consumo de água e alimentos 

contaminados, entre muitos outros, sem contar a perda de vidas humanas. 

A Lei Federal n° 12.334/10, que estabelece a Política Nacional de Segurança 

de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB), traz como objetivos: 

• garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a 
reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências: 

• regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de 
planejamento, projeto. construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, 
operação. desativação e de usos futuros de barragens em todo o território 
nacional: 

• promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança 
empregadas pelos responsáveis por barragens: 

• criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo 
poder público. com  base na fiscalização. orientação e correção das ações de 
segurança: 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014. 
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• coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de barragens 
pelos governos; 

• estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação da 
adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público; 

• fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos. 

De acordo com essa lei, segurança de barragem é a condição que vise a 

manter a sua integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da 

saúde, da propriedade e do meio ambiente. 

A fiscalização da segurança de barragens, conforme o art. 5°, caberá, sem 

prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais: 

• à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado o 
domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto 
para fins de aproveitamento hidrelétrico; 

• à entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando se 
tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; 

• à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou 
temporária de rejeitos; 

• à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins 
de disposição de resíduos industriais. 

Machado (2014) observa que essa lei estabeleceu nítida relação dos órgãos 

públicos com os empreendedores dependendo da finalidade da barragem, 

advertindo que os órgãos públicos competentes devem atuar não só com 

probidade, mas também com eficiência, para não ficarem extremamente 

dependentes em sua ação fiscalizadora dos dados colhidos somente pelo 

próprio empreendedor, que é o responsável legal pela segurança da barragem, 

cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la (art. 4°, III). 

Esse autor aponta também a fragilidade da segurança das barragens devido ao 

grande poder dado ao empreendedor de se autofiscalizar, na medida em que é 

ele quem realiza inspeções de segurança e elabora as revisões periódicas. 

18 



;Á" ,, 

.../1111■ 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
p 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Qualidade da água e riscos associados à contaminação 

A água constitui elemento essencial à vida vegetal e animal. O homem 

necessita de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para 

atender suas necessidades, para proteção de sua saúde e para propiciar o 

desenvolvimento econômico. O abastecimento de água constitui um dos 

principais componentes do saneamento básico. Sob o aspecto sanitário e 

social, o abastecimento de água visa, fundamentalmente, controlar e prevenir 

doenças, implantar hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública, 

propiciar conforto, bem-estar e segurança, além de aumentar a esperança de 

vida da população4 . 

Considerando a importância dos aspectos qualitativos da água utilizada para o 

abastecimento hídrico, do ponto de vista do saneamento básico, optou-se por 

considerar informações mais específicas. Dessa forma, consultou-se o 

informativo sobre os parâmetros de qualidade da água nos locais monitorados 

ao longo do Rio Paraopeba, após o desastre na barragem B1, no complexo da 

Mina Córrego Feijão da Mineradora Vale/AS. no município de Brumadinho, 

Minas Gerais, divulgado no endereço eletrônico da Secretaria do Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável — SEMAD. 

Nesse informativo, consideraram-se os limites estabelecidos para classe 2 

corpo de água que, além de outras finalidades, pode se destinar ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional); na 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 01/2008 e da 

Resolução CONAMA n° 357/2005. 5  

Em relação aos órgãos responsáveis pela elaboração desse informativo, o 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 'gani em conjunto com a Companhia 

4  Manual de Saneamento Funasa. Disponível em: tps://wp.ufpel.edu.brceziftles/2016/03/FUNASA-
MANUAL-SANEAMENTO.pdf  
5Imp://www.meioambiente.mg.gov.brimages/stories/20  I 9/DESASTRE_BARRAGEM_B I /informativos_ 
qualidade_agualInformativo_35_1GAM_COPASA_CPRM.pdf 
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de Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa, Agência Nacional de 

Águas - ANA e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM 

instituíram uma rede integrada de monitoramento de qualidade das águas e 

sedimentos. 

O objetivo da rede é integrar os dados gerados por estas instituições para 

garantir maior abrangência na avaliação e transparência dos impactos gerados 

pelo rompimento da barragem no Ribeirão Ferro e Carvão e no Rio Paraopeba. 

Ressalta-se que, segundo o informativo, esses órgãos realizavam 

monitoramento rotineiro no rio Paraopeba, o qual foi intensificado devido ao 

evento. 

Os dados do informativo n°35, divulgado pela SEMAD, no dia 27/03/2019, no 

ponto BPE2, localizado a 19,7 Km da Barragem B1, local de captação da 

Copasa, no município de Brumadinho, revelam que os parâmetros de turbidez, 

sólidos em suspensão totais, alumínio dissolvido, ferro dissolvido, manganês 

total, chumbo total, têm apresentado valores em desconformidade com o limite 

de classe 2 da DN COPAM/CERH 01/08. 6  

No que se refere aos demais resultados dos metais pesados, avaliando-se os 

parâmetros mercúrio total, cobre dissolvido, chumbo total e níquel total, nos 

• Turbidez: valor em 18/03/2019: 978NTU, resultado em desconformidade com o limite, que é 
100NTU. 

• Sólidos em suspensão totais valor em 18/03/2019: 356 mg/L, resultado em desconformidade 
com o limite, que é 100mg/L. 

• Alumínio dissolvido: valor em 18/03/2019: 0,14, resultado em desconformidade com o limite é 
O, 1mg/L. 

• Ferro dissolvido: valor em 18/03/2019: 0,4 mg/L, resultado em desconformidade com o limite, 
que é 0,3mg/L. 

• Manganês total: valor em 17/03/2019: 2,36 mg/L, valor em 18/03/2019: 0,038 mg/L, o primeiro 
resultado em desconformidade com o limite de, que é 0,1mg/L, o segundo, em conformidade. 

• Chumbo total: valor em 17/03/2019: 0,012 mg/L, valor em 18/03/2019: <0,005, o primeiro 
resultado em desconformidade com o limite, que é 0,01mg/L, o segundo, em conformidade 
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dias 21/03 a 24/03, nas estações com monitoramento diário (Pompéu e 

Felixlândia), foram observadas violações ao limite legal para os parâmetros 

chumbo total e cobre dissolvido. 

Segundo o relatório divulgado pela organização SOS Mata Atlântica, a turbidez 

elevada, em desconformidade com o padrão legal, indica a dificuldade de um 

feixe de luz atravessar a água, prejudicando a fotossíntese, aumentando a 

absorção de calor e a temperatura da camada superficial da água, com impacto 

direto na vida aquática. Os valores em desconformidade encontrados na água 

bruta impedem a captação para fins de abastecimento público, irrigação de 

alimentos e dessedentação de animais. '  

Em relação aos impactos na saúde causados pela ingestão de metais, os 

principais sinais e sintomas da intoxicação por alumínio são a anemia 

hipocrômica e microcítica, além de sintomas neurológicos, podendo também 

levar a doença óssea. 8  Em relação ao manganês, estudos da Fiocruz 

evidenciam que, em níveis elevados, esse metal tem como alvo primário da 

sua ação tóxica. o sistema nervoso centra1. 9Já o chumbo, de acordo com o 

Ministério da Saúde, os principais efeitos deletérios de sua ingestão são no 

sistema nervoso e nos rins; em casos mais graves, os danos cerebrais e renais 

podem levar à morte. 19  

Acrescenta-se que fatores climáticos e a permanência dos rejeitos de minérios 

na calha do rio, em remansos, nos lagos dos reservatórios, nas nascentes e 

nos riachos tributários afetados devem apresentar variações em virtude da 

7 https://www.sosma.ombr , v,p-content/uploads/2019/02/SOSMA_Expedicao-Paraopeba Relatorio.pdf 

8 Diretrizes Brasileiras de Prática Clínica para o Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica 
http://www.scielo.bripdf/jbn/v33s1lv33n  I s I a06.pdf 

9 https://www.arca.fiocruz.br/bitstreatrilicict/24556/1/658.pdf  

I Ohttp://portalms.saude.gov.br/vigi  lancia-ein-saude/vigi lancia-ambiental/vigipeq, contam inantes-

quiinicos/chumbo/efeitos-a-saude-humana 
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sazonalidade, provocando instabilidade nos indicadores de qualidade da água 

por muitas décadas. Essa condição anormal exige monitoramento permanente 

por longo prazo. 11  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Copasa forneceu diversas informações técnicas relevantes, principalmente 

quanto ao funcionamento do Sistema Paraopeba, incluindo as formas de 

captação e o tratamento da água, contudo a declaração de que o 

abastecimento somente por meio das represas, sem a captação direta do Rio 

Paraopeba, só se sustenta pelo período de 20 meses - ou menos em caso de 

situação de escassez - é um alerta por ser esse um prazo exíguo para a 

discussão e a concretização de providências. 

Outra questão que se destaca é a ausência de informações por parte da 

Copasa sobre as barragens de rejeitos de mineração existentes e eventuais 

riscos de rompimento das mesmas, que poderiam comprometer o 

abastecimento feito pelas represas de Rio Manso, Serra Azul e Vargem das 

Flores, embora um dos participantes da visita, Sr. Heleno Maia (CBH 

Paraopeba), tenha alertado para uma barragem da ArcelorMittal, em Itatiaiuçu, 

cujo rompimento poderia atingir Rio Manso. 

O estado atual da qualidade da água do Rio Paraopeba, apesar do 

monitoramento feito tanto pela Copasa quanto pelo Igam, também foi um 

assunto do qual não se teve informações suficientes por parte da Copasa. 

Nesse sentido, são pertinentes os pedidos de informações complementares 

aos órgãos competentes para que se tenha real noção dos riscos afetos à 

Bacia do Rio Paraopeba quanto às barragens de rejeitos de mineração que 

poderiam comprometer os sistemas de abastecimento público em caso de 

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2019/02/SOSMA_Expedicao-Paraopeba_Relatorio.pdf  
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rompimento, com ênfase para a Represa Rio Manso, principal reservatório do 

Sistema Paraopeba, através de documentos consolidados e atualizados. 

Da mesma maneira, informações mais específicas sobre as alternativas 

buscadas para compensar o volume de água não captado no Rio Paraopeba, 

possibilidades e expectativas quanto ao tratamento do corpo de água afetado, 

bem como em relação à captação à montante do Córrego Feijão, explicitando o 

impacto orçamentário dessas alternativas e tempo necessário para conclusão. 

Faz-se também necessário o acompanhamento de reuniões, ou acesso aos 

seus resultados, que tenham por objetivo discutir as consequências do 

rompimento da barragem em Brumadinho e a busca de soluções, para que se 

possam vislumbrar medidas preventivas e concretas para a defesa dos 

recursos hídricos e das comunidades, tendo em vista que gabinetes de crise, 

forças-tarefa e outros grupos são organizados após tragédias como a de 

Brumadinho. 

A exploração mineral é orientada, entre outros, pelo princípio da precaução, 

pelo qual não se devem procrastinar medidas de prevenção, ainda que exijam 

o investimento imediato de recursos financeiros para evitar-se o dano, não 

sendo necessária prova científica absoluta de sua ocorrência. Poder Público e 

sociedade devem envidar esforços para o alcance da segurança das barragens 

e da segurança hídrica condizentes com a preservação da saúde, da qualidade 

de vida, do bem-estar e do equilíbrio ambiental. 

Belo Horizonte 09 de abril de 2019 OS -- 9tsibUld°S 
Avuls  

O 1  (3  

{11071.110 IVA" zim-re 
Thamires Ferreira Lima 

Consultora Legislativa de Saúde Pública — CM n° 547 

Marcelo menuicino • CM 527 
Chefe da Divisão de Consultoria 

Legislativa - DIVCOL 

7-'Édra da Silva GonçãiVe5 

Consultora Legislativa de Meio Ambiente — CM n° 461 

23  



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

rew CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

Mina Engenho - Mundo Mineração Ltda. - Rio Acima/MG 

Data: 14/05/2019, às 9h. 

Endereço. Rio Acima/MG. 

Requerente: Comissão Parlamentar de Inquérito — Barragens — Requerimento 

de Comissão n° 425/2019 

Objetivo: verificar as condições de segurança das barragens e o andamento 

das obras de recuperação. 

Suporte técnico solicitado: consultoria legislativa, 	procuradoria 

comunicação institucional. 

Vereadores presentes: Edmar Branco, Bella Gonçalves, Pedrão do Depósito 

e Wesley Autoescola. 

Representantes do local e convidados: 

- Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa: Cleber Torres —
gerente da Divisão de Fiscalização da Metropolitana (DVEX); Sérgio Almeida —
engenheiro fiscal da DVEX; Rômulo Tomaz Perilli — diretor metropolitano; 
Hamilton dos Santos — gerente geral da Divisão de Produção de Água da Bacia 
do Rio das Velhas; Mauro Diniz Carneiro — gerente geral da Divisão de 
Produção de Água da Bacia do Rio Paraopeba; Lúcia Marques — Divisão de 
Imprensa e Relações Públicas; 

- Fundação Estadual do Meio Ambiente — Feam: Luciano Melo — analista 
ambiental/gestão de barragens e técnicos da área de geoprocessamento; 

- Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Rio 
Acima (COMPDEC): Sr. Márcio; 

- Corpo de bombeiros: Tenente Jefferson e Aspirante Otacilio; 
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- Assessoria de comunicação da Prefeitura de Rio Acima: Ana Teresa Magnani 
e Gleverson Luiz; 

  

- Canal Engenharia Ltda.: Gabriel Ferreira Neto — engenheiro. 

   

               

DESCRIÇÃO DA VISITA 

A visita iniciou-se por volta de 09h15min no local das duas barragens de rejeito 

de mineração, contando com a apresentação feita pelo Sr. Rômulo Tomaz 

Perilli, diretor metropolitano da Copasa, em que o mesmo informou dados 

históricos e técnicos sobre as barragens, bem como sobre as intervenções a 

serem feitas por esta companhia, através da empresa contratada Canal 

Engenharia Ltda. 
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Sr. Perilli informou que as estruturas estão abandonadas pela Empresa Mundo 

Mineração Ltda. desde o ano de 2012, o que foi objeto de ações judiciais por 

parte do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais em 

2014, levando ao Estado a responsabilidade pela tomada de diversas 

providências relacionadas ao descomissionamento l  da mina. 

Ressaltou o diretor que a responsabilidade da Copasa nessa situação se dá 

por ser esta uma companhia estadual e pelo fato de suas atividades de 

captação de água do Rio das Velhas estarem ameaçadas pela mineração, 

tendo em vista o alto risco de contaminação do Córrego Vilela, que é afluente 

daquele rio, embora tenha descartado o risco de rompimento das barragens. 

Vista panorâmica das barragens em fev/2019. Fonte: https://apublica.org/2019/02/abandonada-
barragem-com-maior-risco-de-vazamento-em-minas-espera-solucao-ha-sete-anos/  

Quanto à capacidade das barragens, esclareceu Sr. Perilli que as mesmas 

abrigam em torno de 800 mil metros cúbicos de rejeitos, havendo o elemento 

químico arsênio em sua composição, sendo aproximadamente 700 mil m 3  de 

rejeitos sólidos na barragem mais a montante e em torno de 80 mil m 3  na 

barragem que contém rejeitos líquidos, a jusante e ao lado da primeira. 

Descomissionamento, segundo a Agência Nacional de Mineração, refere-se a um momento ou etapa em 
que ocorre a desativação e o fechamento da mina, incluindo o desmonte e a descaracterização das 

estruturas para que a área seja recuperada e liberada para outros finalidades. Disponível em: 
http://www.ibram.ore.brsites/1300/1382/00000545.pdf . Acesso em 16/05/2019. 
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Estes seriam volumes bem menores quando comparados às barragens que já 

romperam em Mariana e Brumadinho, que foram da ordem de milhões de 

metros cúbicos, pelo que eventual rompimento das barragens da Mina 

Engenho não gerariam tantos impactos a jusante, sendo pequena a mancha de 

inundação. Sr. Perilli afirmou também que a empresa não tinha estudo de dam 

break2 . o que foi feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad). 

Em relação ao projeto de obras para o local, o diretor apresentou a empresa já 

contratada, a Canal Engenharia Ltda. e informou os seguintes dados: 

• Duração das obras: em até 10 meses; 

• Custo inicial: em torno de 7,5 milhões de reais; 

• Custo final: em torno de 15 milhões de reais: 

• Estrutura presente: 1 Estação de Tratamento de Água (ETA), pré-fabricada, 

para tratar 40 litros/segundo, em fase de pré-operação no local para tratar a 

água da barragem de rejeitos líquidos; 

• Modo de tratamento dos rejeitos/efluentes e demais etapas: 

- o lodo a ser extraído da água bombeada da barragem de rejeitos 

líquidos para a ETA será encaminhado para "bags" e/ou mantas aonde 

o mesmo será desidratado antes do seu retorno para a área dessa 

barragem. Na ETA, a água passará por tratamento de floculação e 

decantação antes de ser destinada ao Córrego Vilela; 

* A Copasa informou a previsão de liberação da água proveniente da 

barragem com rejeitos líquidos em até 60 dias; 

- além do lodo desidratado, a barragem receberá parte dos rejeitos 

sólidos proveniente da outra barragem, devendo ser envelopada com 

2  De acordo com o site 'geológico. dam break é um termo é conhecido no mundo da engenharia referente 

ao estudo que avalia os potenciais impactos da ruptura de unia barragem, incluindo o mapeamento da 
mancha de inundação. o plano de ações emergenciais, a quantificação de danos e riscos, a classificação do 
dano potencial associado, entre outros. Disponível em: http://igeologico.com.brIblog/2018/03/28/voce-
sabe-o-que-e-estudo-de-dam-break/ . Acesso em 16/05/2019. 
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novas mantas de impermeabilização. integrando processo que inclui o 

aterramento e a revegetação ao final. 

*0 envelopamento com mantas e a revegetação também serão 

realizados na área da barragem de rejeitos sólidos. 

■ Drenagem: a ser feita através de canaletas para desvio da água das chuvas 

para evitar o acúmulo de água na área das barragens; 

■ Monitoramento da qualidade da água: através de análises a serem feitas pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).  

• Monitoramento da estabilidade das barragens: será feito através de 

piezômetros (dispositivos de medição de nível/pressão da água) e de 

inclinômetros (dispositivos de medição de ângulos de inclinação/elevação): 

Entre outras medidas. 

Os demais representantes foram convidados a falar, destacando-se a fala do 

analista ambiental da Feam, Luciano Melo, o qual mencionou resumidamente 

as etapas do encerramento da mina: remoção e tratamento da água; 

envelopamento das duas barragens; drenagem de águas pluviais e cobertura 

vegetal. 

Sr. Melo esclareceu ainda que a mancha de inundação da Mina Engenho vai 

até a confluência do Rio das Velhas. Sobre a integridade das mantas já 

existentes no fundo das barragens, confirmou que as mesmas encontram-se 

integras conforme sondagem e estudos já realizados. 

Indagado sobre a possibilidade de existirem outras barragens abandonadas em 

Minas Gerais, alegou o analista que não tem conhecimento sobre outras 

estruturas nessa condição além destas. 

Quanto aos questionamentos feitos pelos visitantes sobre como vem sendo 

feita a drenagem de águas pluviais, tendo em vista o risco de carreamento e 

infiltração de resíduos que possam comprometer os recursos hídricos, o Sr. 

Perilli informou que desde 2017 a drenagem no local vem sendo monitorada. 
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Garantiu que não há problemas com as chuvas atualmente, pois as águas são 

infiltradas pelo próprio rejeito e encontram a antiga manta instalada pela 

mineradora, complementou dizendo que já houve limpeza de canaletas de 

drenagem nos arredores. 

Alegou o diretor da Copasa dificuldade de avaliação de condições específicas 

do subsolo da estrutura de rejeitos sólidos, a qual pode atingir de 13 a 20 

metros de profundidade, reafirmando que a manta antiga está íntegra. 

Os vereadores e assessores, além de direcionarem várias perguntas aos 

convidados durante a visita, solicitaram aos mesmos o envio de documentos à 

CPI referentes à mancha de inundação das barragens visitadas e aos projetos 

e estudos referentes à mina e às intervenções previstas. 

Segue em anexo o material fornecido durante a vista pela Sra. Lucia Marques 

(Copasa), intitulado "Governo de Minas inicia descomissionamento de 

barragens abandonadas pela Mundo Mineração". Trata-se de um release ou 

material informativo com detalhes sobre o histórico dos acontecimentos, a 

mineradora, as obras previstas e medidas já realizadas, custos e prazos 

relacionados, entre outras informações. 

Outros assuntos foram tratados paralelamente ao objetivo específico da visita, 

porém condizentes com questões pertinentes ao objeto da CPI, entre eles as 

alternativas de captação no Rio das Velhas devido ao risco de rompimento de 

barragens nesta Bacia Hidrográfica, em que o Sr. Perilli citou as possibilidades 

de captação no Ribeirão da Prata e a utilização da represa de Rio de Pedras 

após desassoreamento. 

Em um segundo momento, os visitantes foram até a estação de tratamento de 

água instalada a jusante da barragem com rejeitos líquidos. No local foi 

apresentada a estrutura e novamente foram descritas as etapas do processo 

de tratamento da água proveniente dos rejeitos líquidos. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

Medidas preventivas — Ação Civil Pública — MPMG 

Conforme publicado no site do Ministério Público de Minas Gerais, tendo em 

vista a ausência da tomada de medidas de segurança preventivas pela 

mineradora, apesar de já haver ação Judicial proposta pelo Estado de Minas 

Gerais (0097406-17.2014.8.13.0188), o MPMG determinou medidas 

preventivas a serem tomadas pelo próprio Estado de Minas Gerais em face da 

inércia da empresa Mundo Mineração Ltda., razão pela qual propôs uma Ação 

Civil Pública, a fim de que o Estado tomasse todas as medidas técnicas 

necessárias para garantir a estabilidade da barragem. 

Sendo assim, de acordo a publicação, a antecipação de tutela foi concedida, 

em 19/12/2014, determinando ao Estado de Minas Gerais a: 

a) cumprir todas as medidas determinadas na liminar dos autos n°. 0097406-
17.2014.8.13.0188 (autos da ação proposta pelo Estado de Minas Gerais em 
desfavor da Mundo Mineração Ltda.), bem como as medidas indicadas no 
Relatório Técnico n°. 48/2014 da FEAM; 

b) apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, projetos técnicos das medidas 
emergenciais realizadas e em andamento; 

c) apresentar. no prazo de 10 (dez) dias, cronograma de execução referente a 
cada uma das medidas técnicas determinadas na liminar dos autos n°. 
0097406-17.2014.8.13.0188, 	no 	relatório 	técnico 	n°. 
48/2014/GERIM/DGER/FEAM e nas atas de reunião realizadas com a FEAM, 
em 23/09/2014. e com a SUPRAM, em 26/08/2014; 

d) designação de responsável técnico pelas barragens e vigia(s) para o local, 
especialmente durante o período chuvoso; 

e) avaliação por especialista, identificando as medidas emergenciais a serem 
adotadas para garantir a estabilidade neste período chuvoso, bem como a 
implantação imediata das medidas que forem recomendadas pelo especialista; 

f) elaboração de um Plano de Ações Emergenciais, em caso de sinistro com as 
estruturas e designação de responsáveis pelo plano; 

9 
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g) avaliação por especialista, identificando as medidas necessárias para 
estabilidade das barragens no médio prazo e implantação das medidas 
recomendadas na forma e nos prazos estipulados na avaliação: 

h) elaboração de plano de fechamento da mina, atendendo as boas práticas de 
engenharia, tendo em vista as dificuldades legais para continuidade de 
atividade minerária no local; 

i) elaboração de projeto de fechamento das barragens de rejeito. compondo o 
plano de fechamento da mina, de forma a garantir estabilidade física, química e 
biológica do meio ambiente no longo prazo; 

j) implantação do plano de fechamento da mina e do projeto de fechamento 
das barragens. de acordo com a forma e com os prazos estabelecidos e 
aprovados. 

Segundo Cláudia Ignez, promotora de Justiça de Nova Lima, em vistoria 

realizada pelo MPMG ao local em 30/10/2018, constatou-se que nenhuma 

medida preventiva havia sido tomada, "estando o local completamente 

abandonado" 3 . 

Ressalte-se que a recuperação ambiental da área degradada deve estar 

planejada antes mesmo de iniciada a exploração, como bem adverte Camêlo 

(2018) 4 , sendo este um dever constitucional que consiste em uma obrigação de 

fazer capaz de tornar reutilizável a área degradada. 

Com isso destacam-se o Plano de Fechamento da Mina (PAFEM), integrante 

do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) 5 , documentos que compõem a 

etapa de concessão da lavra, bem como o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), o qual constitui peça integrante do Estudo de Impacto 

Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mping-participa-de-inspecao-na-
barragem-mina-do-engenho-em-rio-acima.htm . Acesso em 16/05/2019. 
4  CAMÊLO, Bruno Miranda. Aspectos legais do fechamento. In: Marta Sawaya. Fechamento de mina: 
planejamento e gestão. Belo Horizonte, 2017. 

Conforme a Norma Regulamentadora de Mineração - NRM n° 20 - do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM. atual ANM), que trata da suspensão, fechamento de mina e retomada de 
operações. 
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Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 6  no âmbito 

do processo de licenciamento ambiental. 

A exigência de tais planos, dentre outros projetos e documentos, ao longo das 

diversas etapas do empreendimento reforçam a necessidade de planejamento 

da desativação da mina desde o início das operações, conforme a 

regulamentação pertinente. destacando-se as normas regulamentadoras NRM 

n° 20 e n° 21 - do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

aprovadas pela Portaria n° 237/2001, que trazem os requisitos específicos para 

o fechamento da mina e a reabilitação da área (em anexo). 

De acordo com as políticas nacional e estadual de segurança de barragens', 

embora seja o empreendedor o responsável legal pela segurança dessas 

estruturas, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la desde o 

planejamento até as fases de desativação e de implementação de usos futuros 

das barragens, cabe aos órgãos federais e estaduais o licenciamento e a 

fiscalização das atividades e estruturas demonstrando a responsabilidade 

também do poder público por exercer tais funções. 

Ressalte-se o disposto nos parágrafos 2° e 3° do art. 225 da CF/88: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
[...] 
§ 2°. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 
o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3°. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar o dano. 

`' Vide Lei Federal n°6.938/81 — Política Nacional de Meio Ambiente e Decreto n°97.632/89) 
7  Lei Federal n° 12.334/2010 e Lei Estadual MG n°23.291/2019 (Lei Mar de Lama Nunca Mais) . 
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Esse dispositivo constitucional, juntamente com a Lei n° 6.938/81 (Politica 

Nacional do Meio Ambiente), consagraram a responsabilidade civil objetiva em 

relação aos danos ambientais, ou seja, não necessita de comprovação de 

culpa, bastando a ocorrência de um resultado prejudicial ao meio ambiente 

advinda de uma ação ou omissão do responsável para que surja a obrigação 

de reparar eventuais danos e prevenir riscos 89  

Classificação e estabilidade das barragens - ANM 

De acordo com a classificação das barragens de mineração brasileiras (fev/19) 

feita pela Agência Nacional de Mineração (ANM), constam os seguintes dados 

com relação às duas barragens da Mina Engenho: 

Nome da 

barragem 

Minério 

Principal 
Altura Volume 

Método 

construtivo Categoria 

de Risco 

Dano 

Potencial 

Associado 
Classe 

Barragem Mina 

Engenho 

Minério de 

ouro primário 40 14.160,67 m3 

alteada em 

etapa única Alta Alto 

Barragem II Mina 

Engenho 

Minério de 

ouro primário 32 549.927,00m3 

alteada em 

etapa única Alta Alto A 

A Classe A atribuída às barragens revela a classificação mais alta em termos 

de risco, sendo esta faixa de classificação proveniente da conjugação da alta 

categoria de risco e do alto dano potencial associado conforme a tabela da 

ANM abaixo: 
DANO POTENCIAL 

ASSOCIADO 

CATEGORIA 
DE RISCO 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO C D E 

8  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014. 
9  A responsabilidade seria inclusive solidária entre o poder público e as empresas poluidoras, conforme os 
entendimentos do STF (ADIn 1003-MC/1999) e do STJ (Resp 647.493/2008). 
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O primeiro critério refere-se às condições técnicas, ao estado de conservação e 

ao plano de segurança das barragens. Já o dano potencial associado diz 

respeito a eventuais consequências em caso de ruptura, como os impactos 

sociais, econômicos e ambientais, em especial os decorrentes da 

contaminação química por arsênio e outros metais presentes nos rejeitos. 

Conforme a nota técnica da ANM de resultado consolidado das declarações de 

condição de estabilidade (DCE — mar/19), as duas barragens da Mundo 

Mineração Ltda./Mina Engenho encontram-se com o status de DCE "não 

entregue", situação que implica a interdição imediata. 

De acordo com a Portaria DNPM 70.389/2017, a Declaração de Condição de 

Estabilidade (DCE) é o documento assinado pelo empreendedor e pelo 

responsável técnico que o elaborou, atestando a condição de estabilidade da 

estrutura em análise, com cópia da respectiva ART. 

Como consta na referida nota técnica, Minas Gerais foi o Estado com a maior 

quantidade de barragens não conformes, com mais da metade dos casos, 

sendo a Vale S/A a mineradora responsável por 35% das barragens, com mais 

de 90% das ocorrências em Minas. 

O documento aponta ainda que grande quantidade de barragens foi construída 

em etapa única (34%), o que quer dizer que os projetos originais das barragens 

precisam ser revistos para garantir a segurança e a projeção da vida útil das 

mesmas, como foi o caso da Mina do Engenho, com o agravante de que houve 

abandono das estruturas pela Mundo Mineração Ltda sem, portanto, 

observância dos aspectos legais e técnicos para a desativação do 

empreendimento, elevando riscos e impactos de toda ordem. 

Nesse sentido, convém ressaltar que a Copasa alegou que a Mina Engenho 

vem saindo desse patamar de desconformidade ou risco em consequência de 

medidas emergenciais e outras providências que vem sendo tomadas em 

0, 	
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consequência das determinações judiciais impostas ao Estado, garantindo que 

atualmente o risco de rompimento das barragens é baixo. 

Processo de tratamento da água proveniente do rejeito liquido 

Em relação à ETA, as etapas de tratamento consistem apenas em floculação e 

decantação. A floculação consiste no agrupamento de partículas denominadas 

coágulos, de modo a formar outras partículas maiores denominadas flocos, que 

são suscetíveis de serem removidos por decantação. A decantação é a etapa 

em que ocorre a separação física das partículas suspensas mais pesadas, 

formadas durante a floculação no meio líquido, as quais pela força da 

gravidade apresentam um movimento descendente, depositando-se no fundo 

dos tanques decantadores formando uma massa sólida denominada lodo. 

As demais etapas de tratamento de uma ETA convencional são dispensáveis. 

uma vez que á água não se destina imediatamente ao fornecimento de água 

potável. A água tratada na ETA será direcionada para o Córrego Vilela, 

afluente do Rio das Velhas. Essa água, uma vez captada à fio d'água, será 

tratada na ETA de Bela Fama, com todas as etapas de tratamento de uma 

unidade convencional com finalidade de abastecimento de água potáve1 10 . 

Como não houve acesso à análise físico-química dos rejeitos presentes nas 

barragens, serão descritos apenas os efeitos decorrentes da intoxicação pelas 

substâncias mencionadas pelos representantes da Copasa. 

Contaminação química por substâncias presentes nos rejeitos 

Contaminação por cianeto: 

A fonte mais comum de intoxicação por cianeto se refere à inalação de fumaça 

em incêndios. Embora menos frequentes, outras circunstâncias de intoxicação 

aguda dizem respeito à ingestão e inalação de sais de cianeto, como nos casos 

In  Quanto ao controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade, ver a Portaria de Consolidação n° 5 do Ministério da Saúde. 
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de suicídio ou via contaminação de recursos hídricos por rejeitos de mineração 

que contenham essa substância. 

Por ingestão, os primeiros sintomas incluem dor de cabeça, náuseas, tonturas 

e ansiedade, seguida por confusão, sonolência, taquicardia, palpitações e 

taquipnéia. Em casos de toxicidade moderada pode haver episódios de perda 

de consciência, convulsões, vômitos e hipotensão. Na intoxicação grave, o 

quadro torna-se semelhante à intoxicação por inalação, a qual produz sintomas 

em poucos segundos e pode levar a morte por parada respiratória em poucos 

minutos". 

Contaminação por arsênio: 

A contaminação se dá pelo contato direto com a substância toxica do arsênio, 

podendo também ocorrer por ingestão de alimentos contaminados. Mas, o 

principal meio de contaminação é pela ingestão de água contaminada, além de 

ser um elemento químico bastante usado nas indústrias de eletrônicos, 

pesticidas, clarificador de vidros, fogos de artifícios, dentre outros. 

Os sinais e sintomas de toxicidade aguda podem apresentar quadros diferentes 

da toxicidade crônica, pois a substância pode sofrer uma extensa 

metabolização após ser ingerida. Na intoxicação aguda, exerce ação, 

principalmente, sobre o tubo digestivo (ação direta no caso de ingestão), 

secundariamente, sobre o fígado, rins e músculos cardíacos. Na intoxicação 

crônica, atua principalmente sobre o tegumento e sobre os nervos periféricos 

(polineurite arsênicas) por sua afinidade com o sistema nervoso. Porém, pode 

provocar diversas outras patologias como: hiperpigmentação da pele, diarreias, 

hemorragias, anemia, dores de cabeça, dentre outros''. 

11  Brasil. Ministério da Saúde - CONITEC. Relatório de Contaminação. Disponível em: 
http://conitec.gov.brimages/Consultas/Relatorios/2015/RelatorioH  idroxocobalamina CP.pdf 
12 

Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. A toxicidade do arsênio e sua natureza. Disponível em: 

http://revista.oswaldocruz.br/Content/pdf/Edicao_10_Andrade  Daiene_Flor.pdf 
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Impactos ao meio ambiente, ao abastecimento e à saúde pública 

Apesar do menor volume de rejeitos em relação ao das barragens que 

romperam recentemente em Brumadinho, eventual ruptura das estruturas da 

Mina Engenho poderia ocasionar danos aos recursos hídricos, à flora, à fauna. 

ao  ar e ao solo, afetando as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. 

Assim como na tragédia recentemente vivenciada, eventual lama de rejeitos 

poderia degradar a vegetação, impactar áreas de preservação permanente, 

bem como assorear e contaminar os cursos d'água, em especial o Córrego 

Vilela e por sua vez o Rio das Velhas, com risco de comprometimento do 

abastecimento público de água de Belo Horizonte e região metropolitana, entre 

muitos outros impactos. Este córrego está localizado a poucos quilômetros da 

captação de água de Bela Fama/Copasa.  

Ainda que os representantes da Copasa e da Feam tenham afastado o risco de 

rompimento das barragens da mina visitada e tenham afirmado ser pequena a 

mancha de inundação, a composição tóxica dos rejeitos da mina abandonada 

demonstrou ser uma das questões mais preocupantes reveladas na visita. 

Nesse sentido, destaca-se a possibilidade de comprometimento da qualidade 

da água caso não sejam cumpridas todas as medidas necessárias ao controle 

e vigilância da qualidade da água considerando-se o retorno final das águas 

para o leito do Córrego Vilela. 

A adequada drenagem de águas pluviais, o monitoramento das condições 

geológicas e hidrológicas, bem como o acompanhamento da integridade das 

antigas estruturas existentes no local, como as mantas instaladas pela 

mineradora, também são medidas necessárias inclusive para evitar a poluição 

de águas subterrâneas. 

16 
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Somam-se a essas necessidades a garantia de estabilidade e segurança das 

barragens a ser atestada por meio das exigências e manifestações oficiais dos 

órgãos de fiscalização competentes, assim como o cumprimento das 

exigências técnicas e normativas referentes ao fechamento de mina e à 

reabilitação da área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exploração mineraria já traz consigo uma série de impactos sociais, 

econômicos e ambientais, ainda que o empreendimento esteja sendo 

conduzido de maneira regular, porém o abandono da Mina Engenho por parte 

de seus empreendedores foi um fato extremamente grave que elevou 

sobremaneira os riscos e os passivos inerentes à atividade. 

A determinação de medidas preventivas em 2014 para garantia da estabilidade 

das barragens da Mina Engenho ao Estado de Minas Gerais decorrentes da 

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, assim como a assinatura do 

Termo de Cooperação Técnica em 2017 entre a Copasa, a Prefeitura de Rio 

Acima e diversos órgãos estaduais para a elaboração de estudos, projetos e 

ações para cumprimento dessas determinações foram passos importantes, 

porém é imprescindível o acompanhamento do cumprimento e da eficácia de 

tais ações para a garantia da estabilidade das barragens, da preservação do 

meio ambiente e da segurança hídrica. 

Belo Horizonte, 29 de maio de 2019. 

,/Edra da Silva Gonçalves 

Consultora Legislativa de Meio Ambiente - CM n° 461 
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Governo de Minas inicia descomissionamento de barragens 

abandonadas pela Mundo Mineração 

O governo do Estado de Minas Gerais dará início nesta segunda-feira 

(13/05), ao tratamento dos rejeitas das barragens 1 e 2, da Mina do Engenho 

D'água, da Mundo Mineração Ltda, abandonadas pelos proprietários da 

empresa em 2011. 

As obras para descaracterização do risco das estruturas, localizadas em 

Rio Acima, tiveram início, em abril, com a montagem da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) pré-fabricada, com capacidade para tratar até 40 

litros de rejeitos por segundo. Após o tratamento, o efluente líquido será 

analisado e, depois da autorização do Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), um dos órgãos que integram o Sisema, será lançado no rio das 

Velhas. 

Paralelamente, a empresa contratada para execução das obras civis já 

está instalando a instrumentação geotécnica — piezômetros e inclinômetros, 

para monitoramento dos maciços de contenção dos rejeitos e executando os 

trabalhos de tratamento das encostas existentes no local. 

AS OBRAS 

O empreendimento, com recursos da ordem de R$ 7,3 milhões, será 

concluído em 10 meses. As obras compreendem o envelopamento dos 

resíduos e a recomposição de vegetação e drenagem da área, além das 

movimentações de maciços de terra, com escavação, aterramento e 

compactação; execução de canais de drenagem periféricos; sondagens; 

contenções em gabião; instalação de manta geotextil de Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) e tratamento de erosões. 

Essas obras estão sendo executadas por empresa contratada, via 

licitação, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e tem a 

supervisão do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Sisema), conforme Termo de Cooperação Técnica entre vários entes do 

Estado. Já o tratamento dos efluentes líquidos será feito com material e 

pessoal técnico da Copasa. 



O projeto foi entregue à Copasa em novembro de 2018 e em 29 de 

janeiro de 2019, a Companhia obteve as definições dos procedimentos 

necessários e a autorização ambiental para a realização das intervenções no 

local. 

O aviso da licitação, de responsabilidade da Copasa, foi publicado no 

Diário Oficial e a licitação foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2019 

contemplando o fornecimento total de materiais e execução das obras e 

serviços para proteção e preservação das barragens I e II da Mina do Engenho 

D'água. 

SOBRE A MUNDO MINERAÇÃO 

Com relação à Mundo Mineração Ltda, o Sisema informa que a 

companhia possuía sócios estrangeiros e atividades minerárias em Minas 

Gerais. Em dezembro de 2011, ela encerrou suas atividades de forma 

inadequada com o literal desaparecimento dos sócios, deixando para trás todo 

o patrimônio e o passivo ambiental. Infelizmente, os órgãos de controle de 

Minas não conseguiram efetivar a responsabilidade ao empreendedor, para 

punir os representantes da empresa na esfera criminal devido a tal 

desaparecimento. As investigações ocorreram, inclusive, em cenário 

internacional. 

Diante da situação, por indicação da Feam e da Semad, o Estado, no 

que diz respeito à responsabilidade do Executivo, entrou com ação judicial 

contra a empresa, solicitando posição do Poder Judiciário. A decisão 

foi favorável ao Estado, condenando a empresa a tomar várias medidas 

indicadas pela Feam, que visavam à segurança da estrutura. 

Como também essa decisão não foi cumprida pelos proprietários devido 

ao desaparecimento dos mesmos, e em razão de outra ação judicial movida 

pelo Ministério Público (MP) contra o próprio Estado, medidas emergenciais e 

de planejamento foram iniciadas, a fim de se promover a segurança do 

empreendimento, mesmo o Estado não sendo o responsável. 

Os órgãos e entidades competentes não têm medido esforços para que 

todas as medidas urgentes sejam tomadas, como o monitoramento e vigilância 

do local; a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de 



recuperação estrutural e preservação do meio ambiente; o cercamento da área 

das barragens; e a licitação para contratação de empresa que realizará as 

obras de recuperação estrutural. 

Em 2017, foi assinado Termo de Cooperação Técnica entre a Feam, 

Semad, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM), Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e a Prefeitura de Rio Acima, a fim de 

elaborar estudos, projetos e ações para cumprimento à ação judicial movida 

pelo MP. 

Em 2017 e 2018 foram tomadas todas as medidas emergenciais 

cabíveis, como: conservação e manutenção de gramíneas nos maciços das 

barragens; desobstrução e limpeza das canaletas de drenagem; remoção das 

obstruções do sistema extravasor da barragem; além da recuperação e 

manutenção dos acessos para a barragem e cercamento e sinalização do 

local. 

Também em 2017, foi realizada, por meio de um grupo coordenador, a 

licitação para o desenvolvimento do projeto de descomissionamento das 

barragens, com as especificações técnicas adequadas. O referido projeto foi 

licitado pela Copasa e as obras civis já estão sendo executadas. 

Destaca-se que o Estado de Minas Gerais continua mantendo uma 

rotina periódica de monitoramento na área, inclusive da qualidade dos 

mananciais de abastecimento utilizados pela Copasa. Existe, também, um 

planejamento de vistorias extraordinárias no empreendimento, na hipótese de 

algum evento climático anormal, ou se as vistorias de rotina apontarem algum 

fato incomum. 

No início de fevereiro, houve vistoria técnica no local pela Semad, Feam 

e pela Agência Nacional de Mineração (ANM), com posterior reunião dos 

signatários do convênio. 

Ressalta-se ainda que, o Estado de Minas Gerais agiu de acordo com as 

melhores práticas ambientais, no contexto da Legislação Ambiental à época e 

em curso, no sentido de licenciar o empreendimento, determinando as 

condicionantes necessárias, monitorando e tomando todas as medidas 

administrativas cabíveis, além de acionar o MP com relação à situação em que 



se encontrava este empreendimento. Mesmo tomando todas essas medidas, o 

empreendedor além de não as executar abandonou o local, evadindo-se do 

país, não sendo mais encontrado, o que exige posição enérgica do ponto de 

vista ambiental. 

Face às competências federais previstas na Política Nacional de 

Segurança de Barragens, Lei Federal n° 12.334/2010, o Governo Estadual 

oficiou as autoridades federais para também fiscalizarem a estrutura, o que foi 

feito, pela última vez, na semana passada, pela Agência Nacional de 

Mineração (ANM). 

Vale destacar que o artigo 18 da Lei 12.334 de 2010 ainda estabelece 

que na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o órgão 

fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de 

danos potenciais associados à segurança da barragem, devendo os custos 

dessa ação serem ressarcidos pelo empreendedor. 

As determinações impostas ao Estado vêm sendo cumpridas e, além de 

terem culminado na contratação da empresa para realização da obra, por parte 

da Copasa, houve necessidade do desenvolvimento de uma série de relatórios 

e projetos, incluindo também pequenas obras de manutenção e vistorias 

emergenciais, além de vigilância no local. 

O Sisema e a Copasa entendem que é inadmissível que toda a 

sociedade tenha que arcar com gastos públicos diante da irresponsabilidade 

desses empreendedores. Mas o Estado teve que assumir tal responsabilidade 

em decorrência da situação de abandono das barragens. 

Informações: 

Assessoria de Comunicação do Sisema — 3915-1847 / 98884-7663 

Divisão de Imprensa e Rel. Públicas da Copasa — 3250-1069 / 99629-3609 



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 

PORTARIA N° 237, DE 18 DE OUTUBRO DE 2001 

Aprova as Normas Reguladoras de Mineração — NRM. de que trata o Art. 97 do 
Decreto-Lei n°227. de 28 de fevereiro de 196T 

NRM-20 — Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das Operações Mineiras 

20.1 Objetivo 
20.1.1 Esta Norma tem por objetivo definir procedimentos administrativos e operacionais em 
caso de fechamento de mina, suspensão e retomada das operações mineiras. 

20.2 Generalidades 
20.2.1 Para efeito desta Norma o termo fechamento de mina designa a cessação definitiva das 
operações mineiras. 
20.2.2 Para efeito desta Norma o termo suspensão designa a cessação de caráter temporário 
das operações mineiras 
20.2.3 A suspensão, o fechamento de mina, e a retomada das operações mineiras não podem 
ser efetivados sem prévia comunicação e autorização do Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM. 

20.3 Suspensão das Operações Mineiras 
20.3.1 Para a suspensão das operações mineiras, após comunicação prévia, é obrigatório o 
pleito ao Ministro de Estado de Minas e Energia em requerimento justificativo caracterizando o 
período pretendido, devidamente acompanhado de instrumentos comprobatórios, nos quais 
constem: 
a) relatório dos trabalhos efetuados e do estado geral da mina e suas possibilidades futuras; 
b) caracterização das reservas remanescentes. geológicas e lavráveis; 
c) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 
d) planta da mina na qual conste a área lavrada, a disposição do solo orgânico, estéril, minério. 
sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis: 
e) áreas recuperadas e por recuperar; 
f) planos referentes a: 
I- monitoramento do lençol freático quando couber; 
I- monitoramento do lençol freático; 
(Redação dada pela Portaria N°12 de 22 de Janeiro de 2002) 
II- controle do lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros controladores: 
III- manutenção das instalações e equipamentos; 
IV- drenagem da mina e de atenuação dos impactos no meio físico especialmente o meio 
hídrico; 
V- monitoramento da qualidade da água e do ar para minimizar danos aos meios fisico, 
biológico e antropico e 
VI- retomada das operações; 
g) medidas referentes a: 
I- bloqueio de todos os acessos à mina e, quando necessário. manutenção de vigilância do 
empreendimento de modo a evitar incidentes e acidentes com homens e animais e garantir a 
integridade patrimonial; 
II- proteção dos limites da propriedade mineira; 
III- desativação dos sistemas elétricos; 
h) riscos ambientais decorrentes da suspensão; 
i) atualização dos estudos tecnológicos e de mercado dos bens minerais objeto da concessão; 
j) descrição detalhada de todas os elementos de suporte mineiras indicando as suas 
localizações em planta: 
j) descrição detalhada dos elementos de suporte indicando as suas localizações em planta e 
(Redação dada pela Portaria N°12 de 22 de Janeiro de 2002) 
I) esquema de suspensão das atividades no qual conste: 



I- plano seqüencial de desmobilização das operações mineiras unitárias e 
II- eventuais reforços ou substituição dos elementos de suporte mineiras visando facilitar a 
ulterior retomada das operações; 
II- eventuais reforços ou substituição dos elementos de suporte visando facilitar a ulterior 
retomada das operações. 
(Redação dada pela Portaria N°12 de 22 de Janeiro de 2002) 

20.4 Fechamento de Mina 

20.4.1 Para o fechamento de mina, após comunicação prévia, é obrigatório o pleito ao Ministro 
de Estado de Minas e Energia, em requerimento justificativo devidamente acompanhado de 
instrumentos comprobatórios nos quais constem: 
a) relatório dos trabalhos efetuados; 
b) caracterização das reservas remanescentes: 
c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infraestrutura do 
empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos mesmos: 
d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina: 
e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas 
recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, estéril, minérios e rejeitos, 
sistemas de disposição. vias de acesso e outras obras civis: 
f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a 
I- sistemas de disposição e de contenção; 
II- taludes em geral; 
III- comportamento do lençol freático: 
IV- drenagem das águas; 
g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com caracterização de 
parâmetros controladores; 
h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros 
controladores; 
i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com barreiras os 
acessos às áreas perigosas; 
j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento levando em 
consideração os meios físico, biótico e antrópico; 
I) aptidão e intenção de uso futuro da área; 
m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre a 
estabilidade, controle de erosões e drenagens; 
n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil do 
empreendimento mineiro e 
o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 

20.4.2 Para toda mina que não tenha plano de fechamento contemplado em seu PAE, a critério 
do DNPM, fica o seu empreendedor obrigado a apresentar o referido plano conforme o item 
20.4.1. 

20.4.2.1 O plano de fechamento deve ser atualizado periodicamente, no que couber, e estar 
disponível na mina para a fiscalização. 

NRM-21 — Reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e Impactadas 

21.1 Objetivo 
21.1.1 Esta Norma tem por objetivo definir procedimentos administrativos e operacionais em 
caso de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas. 

21.2 Generalidades 
21.2.1 Entende-se por área pesquisada para efeito desta Norma toda área utilizada pela 
atividade de pesquisa geológica. 
21.2.1.1 A área pesquisada cujo Relatório Final não tenha sido aprovado deve ser reabilitada 
conforme a legislação vigente 



21.2,1.2 A área onde houver trabalhos de pesquisa desenvolvidos e que teve o seu Relatório 
Final de Pesquisa aprovado e não esteja integrada à futura mina deve ser recuperada. 
21.2.2 Entende-se por área minerada para efeito desta Norma toda área utilizada pela 
atividade mineira. seja a área da própria mina, as áreas de estocagem de estéril, minérios e 
rejeitos. de vias de acesso e demais áreas de servidão. 
21.2.3 Entende-se por área impactada para efeito desta Norma toda área com diversos graus 
de alteração tanto dos fatores bióticos quanto abióticos causados pela atividade de mineração. 
21.2.4 Entende-se por adequação paisagística para efeito desta Norma a harmonização da 
paisagem das áreas mineradas com o objetivo de minimizar o impacto visual. 
21.2.5 Entende-se por adequação topográfica para efeito desta Norma a conformação da 
topografia com vistas ao uso futuro da área. 
21.2 6 Entende-se por uso futuro de uma determinada área para efeito desta Norma, a 
utilização prevista da área impactada pela atividade mineira levando-se em consideração suas 
aptidões e intenção de uso pós-operacional. 21.3 Os projetos de reabilitação devem ser 
elaborados por técnicos legalmente habilitados e previamente submetidos à avaliação do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. 
21.4 Os projetos de reabilitação devem contemplar a legislação vigente. 
21.5 No projeto de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas deve constar 
no mínimo os seguintes itens: 
a) identificação e análise dos impactos ambientais diretos ou indiretos sobre os meios físico, 
biótico e antrópico: 
b) aspectos sobre as conformações paisagistica e topográfica. observando-se: 
1- estabilidade, 
II- controle de erosão; 
III- drenagem; 
IV- adequação paisagística e topográfica e 
V- revegetação; 
c) programa de acompanhamento e monitoramento; 
d) planta atualizada na qual conste a situação topográfica atual das áreas a serem reabilitadas; 
e) aptidão e uso futuro da área; 
f) apresentar mapas, fotografias. planilhas e referências bibliográficas e 
g) cronograma físico e financeiro do plano de reabilitação. 
21 6 O projeto de reabilitação de áreas deve ser apresentado junto ao PCIAM de que trata a 
NRM-01, item 1.5.1.j 
(Redação dada pela Portaria N°12 de 22 de Janeiro de 2002) 



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Mina Mar Azul — Vale — Macacos/MG 

Data: 21/05/2019, ás 9h.  

Endereço: 	Mina 	Capão 	Xavier, 	São 	Sebastião 	das 	Águas 

Claras/Macacos/Nova Lima-MG (conforme orientações da Vale S/A). 

Requerente: Comissão Parlamentar de Inquérito — Barragens — Requerimento 

de Comissão n° 502/2019 

Objetivo: verificar as condições de segurança e estabilidade da Barragem 

B3/B4. 

Suporte técnico solicitado: consultoria legislativa, 	procuradoria e 

comunicação institucional. 

Vereadores presentes: Edmar Branco, Bella Gonçalves, Gabriel, Man Melo, 

Pedrão do Depósito e Wesley Autoescola. 

Representantes do local e convidados: 

- Vale S/A: equipes técnicas responsáveis pelo projeto de descomissionamento 
das barragens B3/B4; pelas relações institucionais e governamentais; pelas 
relações de trabalho; pela área de meio ambiente e de geotecnia; pelo 
complexo Paraopeba, entre outros profissionais da empresa. 

- Corpo de bombeiros: Tenente Jefferson e Aspirante Otacílio. 

DESCRIÇÃO DA VISITA 

Em virtude das atuais condições de risco e interdição da Mina Mar Azul e da 

Barragem B3/B4, a Vale foi demandada por esta CPI a respeito de orientações 

prévias de segurança para trajeto e realização da visita. 

1 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

Por meio de ofício ao gabinete do vereador presidente desta comissão, a 

empresa enviou uma proposta de programação (em anexo), com indicação de 

rota e local considerados seguros para o recebimento dos visitantes, qual seja 

a Mina Capão Xavier', em área operacional da Vale de onde poderiam ser 

avistadas as estruturas Mina Mar Azul e da barragem da B3/B4. 

1" parte da visita - auditório 

Conforme a programação, a visita iniciou-se ás 9h com recepção e café em um 

auditório, seguida de orientações de segurança e de esclarecimentos gerais 

sobre a visita. 

Após, foi feita uma apresentação por meio de slides de Power Point pelo Sr. 

Rafael, gerente de geotecnia do Complexo Paraopeba INale, em que foram 

passadas diversas informações técnicas sobre a Barragem B3/B4, bem como 

das demais estruturas existentes nesse complexo (B5, B6, B7, Taquaras). 

Segundo os representantes da Vale, a Mina Capão Xavier não possui atualmente barragens para 
disposição de rejeitos e a lavra encontra-se paralisada, não oferecendo riscos aos visitantes. Quando em 
atividade, os rejeitos secos são encaminhados para área da Cava da Mutuca. 

R 006 2019 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

t •1 , 

IN CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

O quadro a seguir foi elaborado com base na apresentação feita pela Vale: 

N 	e da 

Esti utura 

Ano de 

Implantação 
Finalidade Maciço Altura 

Comprimento 

da Crista 

Tipo/Número 

de Alteamentos 

Volume do 

Reservatório 
Situação Atual 

B3/B4 1999 
Disposição 

de rejeitos 

Solo 

compactado 
55m 245m 

A montante/ 

sucessivos 

alteamentos 

2,7 Mm
3 

Paralisada/interditada; não recebe 

rejeitos desde 2001; projeto de 

descaracterização em curso. 

85 1997 
Disposição 

de rejeitos 
Seção mista 55m 600m 

A Jusante/1 

alteamento 

, 
11 Mm 

Encerramento de atividades de 

disposição de rejeitos; apenas 

contenção de sedimentos gerados 

nas bacias hidrográficas 

86 1999 Reg. Vazão 
Solo 

compactado 
20m 95m Etapa única 

3 
0,055 Mm 

Serve apenas para regularização de 

vazão do córrego seco. 

87 1999 Reg. Vazão 
Solo 

compactado 
24m 245m Etapa única 0,12 Mrn - 

Serve apenas para regularização de 

vazão do córrego seco. 

Taquaras 2002 

Contenção 

de 

sedimentos 

Homogêneo 25m 95m Etapa única 0,24 Mm 3  

Projeto de reforço em andamento 

por inadequação de fator de 

segurança detectado em 2019. 

•Mm3 mÉ I t -5es de metros cubicos 

3 
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■ 	 

Quanto à Barragem B3/B4, objeto principal da visita, o gerente informou ? . 

Sobre a drenagem: 

✓ Não há afluxo de água externa para dentro do reservatório, apenas em 

dias dia chuva, em decorrência da precipitação natural. A água de chuva 

superficial é drenada para o talvegue natural, sendo realizado o controle 

de turbidez. O rejeito contém água, mas superficialmente é seco, não 

havendo transferência de elementos contaminantes; 

Sobre a evolução da situação de emergência/níveis de alerta i : 

✓ Em 2013 e em 2019 foram realizadas sondagens e estudos para 

verificar as condições geológicas e geotécnicas da barragem, levando à 

revisão do modelo da estrutura'', alterando o croqui apresentado pela 

empresa anterior (Mineradora Rio Verde) o que, juntamente com os 

sucessivos alteamentos feitos na barragem, levou a Vale a adotar o 

nível 1 de alerta com a primeira revisão (2013) e, posteriormente, elevar 

para o nível 2, de forma preventiva, após nova revisão feita em fevereiro 

2  As informações técnicas prestadas pela equipe da Vale poderão ser esclarecidas ou confirmadas por 
meio do acesso aos projetos técnicos e aos cronogramas apresentados pela mineradora, ressaltando-se que 
diversos termos e expressões utilizados na apresentação não puderam ser suficientemente compreendidos. 
codendo haver a necessidade de esclarecimentos por parte de profissionais especializados. 

De acordo com a Portaria n° 70.389/2017 do DNPM: nível de emergência é uma convenção utilizada 
para graduar as situações de emergência em potencial para a barragem que possam comprometer a 
segurança da mesma. Resumidamente, o nível 1 indica anomalia detectada/situação com potencial 
comprometimento de segurança da estrutura; o nível 2 quer dizer que o resultado das ações adotadas na 
anomalia for classificado como "não controlado", de acordo com a definição do § 1° do art. 27 desta 
Portaria e o nivel 3 indica que a ruptura é iminente ou está ocorrendo. Zona de Amossal•amento - Z4S: 

seria a região do vale à jusante da barragem em que se considera que os avisos de alerta à população são 
da responsabilidade do empreendedor, por não haver tempo suficiente para urna intervenção das 
autoridades competentes em situações de emergência, devendo-se adotar a maior das seguintes distâncias 
para a sua delimitação: a distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a 
trinta minutos ou 10 km, segundo a referida Portaria. 

O art. 7° da Lei Estadual n° 23.291/19 § 11 dispõe que não serão permitidas alterações no projeto 
original que modifiquem a geometria da barragem licenciada, salvo se a alteração for objeto de novo 
procedimento de licenciamento ambiental. 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

de 2019, culminando com a evacuação da população à jusante situada 

na Zona de Autossalvamento (ZAS) 5 ; 
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✓ Em março de 2019 foram concluídos estudos que haviam sido 

contratados pela Vale por meio de uma empresa de consultoria, 

chamada Geoestável, cujos resultados foram debatidos junto aos 

técnicos da ANM, elevando a barragem para o nível 3 de emergência 

em decorrência de um estudo de estabilidade efetuado e da verificação 

de um nível de segurança inadequado, embora a estrutura nunca tenha 

apresentado anomalias, como alteração de nível de lençol freático ou 

movimentação de estrutura, garantiu o gerente. 

Sobre o projeto de descaracterização da Barragem B3/B4: 

✓ Em março de 2019 foi protocolado na SEMAD e na ANM o projeto de 

descaracterização da Barragem B3/B4 que se constitui de duas etapas, 

cujas ações foram extraídas do cronograma apresentado: 

Um representante da Vale afirmou durante a visita que foram retiradas 269 pessoas no total. 

R 006 2019 



ree CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

1 a  etapa - ações para melhoria da segurança: 

Execução de três poços profundos para rebaixamento do lençol 

freático. ao  lado da barragem, com a finalidade de diminuir/deplecionar 

o nível do lençol freático: 

Execução de canal para drenar a água superficial: 

Reforço a ser feito aonde há menor fator de segurança por meio do 

método de enrocamento 6  para propiciar pressão no rejeito, a ser 

executado de forma lenta, com conclusão prevista para 2021; 

• Recuo para preparar o início da remoção dos rejeitos; 

*A remoção de rejeitos só poderá ser realizada após a conclusão 

desse projeto. que deverá garantir o fator de segurança adequado. 

2a  etapa - ações para remoção e destinação dos rejeitos: 

• Remoção de rejeitos iniciando-se pela crista. em que a área será 

fatiada e escavada, de montante para a jusante; 

• A água gerada será bombeada e todo o rejeito será removido e 

destinado a cavas exauridas ou para pilhas de estéril do complexo 

Mina Mar Azul; 

• Ao final. a área será revegetada. 

Quanto às demais obras e intervenções relacionadas à segurança hídrica, 

destacam-se as seguintes informações prestadas pela Vale: 

Obras de contenção a jusante da Barragem B3/B4 

✓ Segundo a Vale, tendo em vista que o processo de execução do projeto 

de descaracterização é lento e o nível de risco da Barragem B3/B4 

encontra-se elevado, a mineradora determinou a construção de 

contenção a jusante para proteger a captação de água no Rio das 

Velhas, que consiste, basicamente, em um muro para conter a lama de 

6  Parece indicar espécie de aterramento ou fundação, semelhante a um muro ou maciço de pedra s 

6 
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rejeitos proveniente de eventual ruptura da barragem e evitar problemas 

hídricos; 

✓ A contenção principal será localizada depois do Distrito de São 

Sebastião das Águas Claras (Macacos), antes do Rio das Velhas, e 

outra intervenção também foi mencionada para situar-se em uma área 

de remanso ou enseada. com  a finalidade de proteger a região da 

cidade: 

✓ A contenção principal será feita pelo método de enrocamento 

(280.000m3  de pedra), com capacidade para conter 3 milhões de m 3  de 

rejeitos e essa estrutura será drenável, fazendo com que o curso d'água 

continue a transpor o talvegue; 

✓ Para a construção dessas contenções, foi informado que já estão sendo 

realizadas sondagens e já há empresas contratadas para prestar o 

serviço, com previsão de conclusão para o final de 2019/início de 2020. 

Obras para segurança do abastecimento hídrico da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte 

Rio das Velhas 

Proteção da captação de Bela Fama: 

• A Vale iniciou um projeto para proteção da estrutura de captação em 

Bela Fama por meio de comportas: 

Situação atual: o projeto executivo já foi entregue e a obra deverá ser 

concluída até outubro de 2019 

Tratamento e monitoramento da qualidade da água: 

Estudo sobre a necessidade de reforço à Estação de Tratamento de 

Água (ETA) para garantir o tratamento da água eventualmente 

contaminada pelos rejeitos e evitar a interrupção do abastecimento. 

Em parceria com a UFMG e a empresa Portemus, está sendo 

realizada avaliação para verificar as características e a composição 

R 006 2019 
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dos rejeitos que chegariam a Bela Fama em caso de rompimento de 

barragem da Vale, incluindo-se o monitoramento dos sedimentos de 

fundo do Rio das Velhas, já que a passagem da lama de rejeitos 

revolve os resíduos do fundo do curso d'água, podendo gerar a 

presença de substâncias que originalmente não faziam parte da 

composição dos rejeitos: 

*Segundo a mineradora, com os dados obtidos por meio do 

monitoramento. seria possível a garantia do tratamento para qualquer 

composição da água que venha a ocorrer. 

Situação atual: estudos em andamento e plano de monitoramento já 

validado pela Copasa. Até final de julho de 2019 a tecnologia 

estudada deverá estar pronta para desenvolvimento, inclusive com 

ensaios de tratamento da água. 

Rio Paraopeba  

Perfuração de poços e construção de adutoras: 

Para Brumadinho e demais municípios afetados, a exemplo de 

Caetanópolis e Paraopeba, serão perfurados poços e construídas 

adutoras para garantir a vazão de água: 

Situação atual: as obras deverão ser concluídas até ago/19. 

Novo ponto de captação: 

Em 9 de maio a Vale realizou acordo judicial para construção de novo 

ponto de captação a 12 km do ponto de rompimento da barragem. 

Situação atual: a Vale está trabalhando em conjunto com a Copasa e 

os estudos já estão em andamento, com prazo acordado de conclusão 

da obra para setembro de 2020. 

Estação de Tratamento de Água — Ribeirão Ferro -Carvão 

A mineradora informou que foi instalada uma Estação de Tratamento 

da Água, próxima à nova ponte da Avenida Alberto Flores, no Ribeirão 

Ferro-Carvão - afluente do Rio Paraopeba -, com o objetivo de 

adequar os níveis de turbidez de acordo com a classe do referido rio —

Classe 2; 

8 
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■ Situação atual: a estrutura ainda não se encontra em funcionamento, 

porém há testes de tratamento em andamento. 

Barreiras Hidráulicas e diques de contenção 

• Estão sendo construídas barreiras hidráulicas e diques de contenção 

no Rio Paraopeba para contenção dos rejeitos. 

■ Situação atual: conclusão prevista para 30 de setembro de 2019. 

Dentre as respostas às indagações feitas aos representantes da Vale e as 

demais questões tratadas durante a visita, destacam-se: 

Em relação à captação de água no Rio Macaúbas, foi dito pela mineradora que 

existe um plano da Copasa nesse sentido, com possibilidade de 

aproveitamento de parte da estrutura de captação à montante do ponto de 

contaminação no Rio Paraopeba, porém essa ação não é contemplada pela 

Vale. A obra de captação à montante do Rio Paraopeba garante a captação 

que foi perdida, enquanto que a captação no Rio Macaúbas forneceria apenas 

metade do volume. 

Segundo a Vale, o posicionamento da Copasa é favorável à captação a 

montante, porém contrário à solução de tratamento da água no Rio Paraopeba, 

embora saiba que isso seja possível tecnicamente. Acrescentou a mineradora 

que o IGAM proibiu a utilização de água bruta e não o seu tratamento. 

A Vale está fazendo monitoramento ao longo de todo o Rio Paraopeba, 

semanalmente, e informando aos órgãos ambientais e assumiu que precisa 

realizar intervenções para reduzir o acúmulo de rejeitos, principalmente na 

confluência desse rio com o Córrego Feijão. 

9 
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Essas intervenções, que ainda não foram realizadas, poderão ocorrer na forma 

de dragagem', em que o excesso de rejeito seria colocado em ecobags 8  a 

serem dispostos em uma área adquirida pela empresa. Em relação a essa 

forma de disposição de rejeitos, a Vale fez a observação de que há um 

descontentamento por parte da população, embora existam laudos que 

atestem a segurança dessa intervenção. 

Indagados sobre as barragens que mais afetariam o Rio da Velhas em caso de 

rompimento, a Vale afirmou que seriam as estruturas de B3/B4 (Mina Mar 

Azul/Macacos) e Forquilhas I, II e III (Mina de Fábrica/Ouro Preto), as quais 

encontram-se em nível 3 de emergência. Com  relação ao Rio Parapeba, foi dito 

que a Vale não possui barragens a montante que poderiam afetar esse rio 

novamente. 

Com relação à preocupação dos visitantes com a composição dos rejeitos e a 

adequada drenagem das águas, a Vale afirmou que toda a água acumulada 

nas barragens de rejeitos é devolvida ao meio ambiente, por não possuírem 

contaminantes. Essa água é decantada e retorna ao meio ambiente via 

vertedouro, que é uma estrutura que permite a saída da água do reservatório. 

O controle físico-químico é realizado em todas as barragens, mas não são 

verificados elementos que possam oferecer riscos, garantiu a mineradora. A 

água da chuva também não é retida na barragem, ela retorna ao meio 

ambiente. 

Segundo o Portal do Meio Ambiente, a dragagem de um rio é uma forma de desassoreamento para a 
remoção de sedimentos por meio de dragas, ou embarcações equipadas para essa finalidade. Disponível 
em: http://www.portaldorneioambiente.com.br'o-que-e-dragagem-de-rioi. Acesso em: 06/06/2019. 

8  Ecohags são grandes sacolas de material geossintético que permitem o empacotamento e adensamento 

do rejeito no seu interior. Além de receber o material, seu tecido permite a drenagem do solo, deixando 

mais estável e rígida as bags, permitindo assim o seu empilhamento, conhecido como diques auxiliares. 

Esse empilhamento consegue ter funções estruturais, servindo então como um reforço para uma barragem 
de rejeito. Disponível em: http:'conic-semesp.org.br/anaisliles/2018/trabalho-1000000542.pdf. Acesso 

em 06/06 12019. 
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Fonte https://www.flickr.com/photos/camarabh/47902521571/  
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

2a  parte da visita - mirante 

Nesta segunda parte, os visitantes foram conduzidos para o mirante preparado 

pela Vale, em sua área operacional, na Mina Capão Xavier, de onde pôde ser 

visualizada a Barragem B3/B4: 

R 006 2019 



Sirene/equipamentos ao lado do mirante/acima da barragem 
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Fonte. https.//www.flickrcom/photos/camarabh/47902522071/ 

‘01191  
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

Barragem B3/114: junção de duas 
estruturas após alteamentos sucessivos. 
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Parte inferior. 
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Vista na direção do vale do Ribeirão de Macacos e do Distrito de Macacos 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

Classificação e estabilidade das barragens - ANM 

De acordo com a classificação das barragens de mineração brasileiras (fev/19) 

feita pela Agência Nacional de Mineração (ANM), constavam os seguintes 

dados com relação à Barragem B3/B4: 

Nome da 

barragem 

Minério 

Principal 
Altura Volume 

Método 

construtivo Categoria 

de Risco 

Dano 

Potencial 

Associado 

Classe 

B3/B4 

Minério de 
ferro 55m 1.896.000,00 m 3  

Alteamento a 
montante ou 
desconhecido Baixa Alto B 
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O volume de rejeitos constante no relatório de classificação mencionado, 

consolidado em fev/19, diverge do volume atualmente declarado pela Vale, 

qual seja de 2,7 Mm 3 . 

O método construtivo apontado, segundo a ANM, relaciona-se ao fato de que 

os sucessivos alteamentos são realizados sobre materiais previamente 

depositados, porém não consolidados. Assim, sob condição de muita água no 

rejeito e alta compactação, os mesmos tendem a apresentar baixa resistência 

ao atrito e susceptibilidade à liquefação por carregamentos dinâmicos e 

estáticos, ou seja, o rejeito meio se dilui, aumentando a sua velocidade para 

escoamento. 

Devido à última tragédia socioambiental ocorrida em Brumadinho, a ANM 

proibiu a utilização do método de alteamento a montante para barragens de 

rejeitos de mineração em todo o território nacional e também vedou a 

manutenção ou construção de instalações na ZAS, independentemente do 

método construtivo adotado. 

A Classe B atribuída à Barragem B3/B4 provém da conjugação da categoria de 

risco baixa e do alto dano potencial associado conforme a tabela abaixo, 

extraída da Portaria n° 70.389/2017 (DNPM/ANM): 

DANO POTENCIAL 
ASSOCIADO 

CATEGORIA 
DE RISCO 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B 

!MÉDIO B C D 

BAIXO B C E 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

O primeiro critério refere-se às condições técnicas, ao estado de conservação e 

ao plano de segurança das barragens. Já o dano potencial associado diz 

respeito a eventuais consequências em caso de ruptura, como os impactos 

sociais, econômicos e ambientais. 

Conforme a nota técnica da ANM de resultado consolidado das declarações de 

condição de estabilidade (DCE — mar/19) 9 , esta barragem encontrava-se com o 

status de DCE "não entregue", situação que implica a interdição imediata, o 

que não impede a execução de ações de melhoria para elevar o seu fator de 

segurança e estabilidade, observada a verificação de necessidade de 

licenciamento ambiental. 

Mesmo para o caso de descomissionamento ou descaracterização, precisa ser 

atestado que eventuais intervenções serão feitas de forma segura e adequada, 

segundo a nota técnica. Ressalte-se que, para o caso das barragens a 

montante, o monitoramento diário continua sendo obrigatório. 

A Lei Mar de Lama Nunca Mais (Lei n° 23.291/2019-MG), que trata da Política 

Estadual de Segurança de Barragens, veda em seu art. 13 a concessão de 

licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à 

acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos 

industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento a montante. 

acompanhando o entendimento da ANM. 

Determina que o empreendedor fica obrigado a promover a descaracterização 

das barragens inativas de contenção de rejeitos ou resíduos que utilizem ou 

que tenham utilizado o referido método, o que se aplica à Barragem B3/B4. 

O dispositivo legal mencionado considera como descaracterizada a barragem 

que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não 

9  De acordo com a Portaria n° 70.389/2017 - DNPM, a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) é 
o documento assinado pelo empreendedor e pelo responsável técnico que o elaborou, atestando a 
condição de estabilidade da estrutura em análise, com cópia da respectiva ART. 
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possuindo características de barragem, devendo ser destinada a outra 

finalidade. 

O parágrafo 4° do art. 13 dispõe que a reutilização, para fins industriais, dos 

sedimentos ou rejeitos decorrentes da descaracterização devem submeter-se 

ao licenciamento ambiental, conforme as determinações do art. 6° desta lei. 

Mancha de inundação 

De acordo com o relatório de manchas de inundação em caso de rompimento 

de barragens da Vale, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, produzido pelo 

Projeto Manuelzão, existem mais de 80 barragens de rejeitos localizadas no 

Alto Rio das Velhas, sendo que 7 delas não possuem estabilidade garantida e 

em torno de 30 encontram-se com alto dano potencial. 

A Barragem B3/B4 está entre as estruturas destacadas nesse material, tendo 

em vista a possibilidade de impactos ambientais, sociais e o comprometimento 

da segurança hídrica. Os mapas a seguir demonstram as manchas de 

inundação em relação ao Distrito de São Sebastião das Águas Claras 

(Macacos) e à captação de Bela Fama/ETA Copasa 10 . Ressalte-se que a 

mancha de inundação atinge também outros distritos e cidades como Honório 

Bicalho e Raposos. 

I°  Disponível em: 
https://gabinetedasociedade.org/uploadiarquivos/f2  I 99dc7c356aadc66575a I d00bea53f.pdf. Acesso em 
07/06/19. Este relatório também faz parte do material técnico da CPI. 

kl/ 	 17 (7,):, 
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Impactos em caso de rompimento — aspectos gerais 

A ruptura da Barragem B3/B4 poderia ocasionar danos aos recursos hídricos. à 

flora, à fauna, ao ar e ao solo, afetando as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente, sendo que muitos desses danos ambientais são irreversíveis, 

havendo ainda diversos impactos considerando-se os aspectos sociais, 

econômicos. culturais, entre outros. 

A lama de rejeitos poderia degradar a vegetação, impactar áreas de 

preservação permanente, bem como assorear e contaminar os cursos d'água, 

em especial o Ribeirão de Macacos e por sua vez o Rio das Velhas, com risco 

de comprometimento do abastecimento público de água de Belo Horizonte e 

região metropolitana. 

Marcus Vinícius Polignano (CBH Velhas/Projeto Manuelzão) esclarece que, 

ainda que o rejeito não tenha elemento tóxico, os danos podem decorrer da 

própria natureza do material, como a sílica (tipo de areia) que, uma vez 

misturada à lama rica em ferro, funciona como uma espécie de cimento, 

recobrindo o leito, as reentrâncias e pedras do fundo do rio, mudando 

radicalmente o ecossistema, matando a fauna e acabando com locais de abrigo 

e reprodução, deixando o leito estéri1 11 . 

O abastecimento hídrico deve ser assegurado a toda a população, com 

qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em quantidade 

suficiente para a garantia das condições de saúde e conforto. Sob o aspecto de 

saúde pública, o abastecimento de água potável visa a controlar e prevenir 

doenças, a implantar hábitos higiênicos, além de propiciar conforto, bem estar 

e segurança, aumentando a esperança de vida da população. 

Disponível em: linps://www.otempo.com .Wcidadesdanos-ambientais-s%CW0A3o-
irrevers%C3%ADveis-avalia-ambientalista-1.1161447. Acesso em 07/06/2019. 

1 9 
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Cabe mencionar que a titularidade da prestação de serviços de saneamento 

básico é do município de Belo Horizonte, e que a Copasa exerce, por meio de 

concessão, a prestação do abastecimento hídrico. Dessa forma, a entidade 

deve assegurar a qualidade e a segurança do consumo da água á população, 

observando, de forma vinculada, os parâmetros constantes na Portaria de 

Consolidação do Ministério da Saúde n° 5 de 28 de setembro de 2017. 

Ainda, faz-se necessário, em obediência ao controle social, princípio previsto 

na Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que a população tenha acesso à 

informação tempestiva e correta acerca dos métodos de tratamento da água e 

parâmetros que garantirão sua potabilidade no caso de contaminação do corpo 

hídrico por rejeitos da mineração. 

Acrescente-se que a água pode afetar a saúde de várias maneiras: através da 

ingestão direta, na preparação de alimentos; na higiene pessoal, na agricultura, 

na higiene do ambiente, nos processos industriais ou nas atividades de lazer. 

Desse modo é preciso considerar o impacto da contaminação por rejeitos de 

mineração na captação de água bruta, uma vez que, por exemplo, a população 

do município de Belo Horizonte consome alimentos oriundos da região que 

seria impactada no caso de contaminação do Rio das Velhas. 

Outro aspecto a ser destacado em relação à barragem de Macacos é em 

relação ao processo de evacuação da população da ZAS, pelo que os 

moradores da região já vêm sofrendo consequências decorrentes do temor do 

rompimento, das mudanças em seu cotidiano, forma de vida, trabalho e fruição 

de serviços públicos, o que gera também impactos na qualidade de vida e no 

bem estar das pessoas, havendo implicações inclusive de ordem psicológica. 

20 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Barragem B3/B4 da Mina Mar Azul recebeu rejeitos até 2001 utilizando-se do 

método a montante, recebendo sucessivos alteamentos, o que hoje é 

considerado inadequado e proibido. A estrutura encontra-se em nível máximo 

de emergência, com alto dano potencial associado quanto a eventuais 

consequências em caso de ruptura, como os impactos sociais, econômicos e 

ambientais. O local está interditado pela SRT-MG e a ZAS encontra-se 

evacuada. 

Soma-se a esta situação, o fato desta barragem ter passado por mudanças em 

sua estrutura original, com modificação de finalidades e de empreendedores 

responsáveis (Rio Verde — Vale S/A), gerando insegurança em relação ao 

cumprimento de todas as exigências técnicas e legais relativas à segurança, à 

estabilidade e ao controle ambiental ao longo dos anos. 

Embora o projeto de descaracterização da barragem e medidas preventivas 

esteja em estudo ou em andamento esse ano, sabe-se que, em grande parte e, 

infelizmente, tais providências se deram por conta da tragédia na Bacia do 

Paraopeba e consequentes determinações judiciais e administrativas, assim 

como pela mobilização do poder público e da sociedade, o que vem gerando 

inclusive mudanças na legislação. 

Deve-se observar que diversas obras e intervenções previstas, como para 

reforço das estruturas, contenção de rejeitos a jusante, drenagem, entre outras, 

também geram impactos ao meio ambiente, devendo seguir todas as 

recomendações dos órgãos fiscalizadores e de controle ambiental, inclusive 

quanto à necessidade de licenciamento ambiental e de autorizações 

pertinentes. 

Frise-se que a situação de B3/B4 é semelhante à de outras barragens 

presentes na Bacia do Rio das Velhas, como Forquilha I e III da Mina de 

21 
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Fábrica em Ouro Preto, o que torna o cenário ainda mais preocupante em 

termos de segurança hídrica, pois a captação de água nessa bacia abastece 

em torno de 70% de BH e quase metade da RMBH. 

O Brasil é signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) —

ONU. Dentre esses objetivos, cabe mencionar o ODS 6, que consiste em 

assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todas e todos. 

Dentre as especificidades desse ODS, cabe mencionar: até 2030, melhorar a 

qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a 

liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a 

proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a 

reciclagem e reutilização segura globalmente. 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019. 

d a  Edra a ilva Gonçalves 

Consultora Legislativa de Meio Ambiente — CM n° 461 

a0MAte3 W tiQUIP ffil"4" 

Thamires Ferreira Lima 

Consultora Legislativa de Saúde Pública — CM n° 547 

ti° 414L- Marcelo Mendicino - CM 527 
Chefe da Divisão de Consuflohe 

Legislativa - DIVCOL 
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Belo Horizonte, 15 de maio de 2019 

Vereador Edmar Branco 

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - Barragens 

Camara Municipal de Belo Horizonte 

Belo Horizonte - MG 

Prezado Senhor, 

Em atenção ao oficio Dirleg 1601/2019, de 10/05/2019, a VALE S A confirma a participação na visita 

técnica às instalações da Mina Mar Azul 

Para a realização da visita técnica apresentamos abaixo uma proposta de programação, sendo importante 

salientar que, em decorrência da interdição da Mina Mar Azul e da barragem B3184, não será possível 

acessar as áreas próximas á estas estruturas. Neste sentido, cumprindo as restrições de acesso. a visita 

será realizada na Mina de Capão Xavier e a visualização da barragem se dará de forma segura. a partir de 

um mirante, na área operacional da Vale 

Considerando isso, e para que possamos estruturar de forma adequada a visita, solicitamos o envio, com a 

maior brevidade possível dos nomes e número de identidades de todos os componentes da comitiva da 

CPI, assim como o modelo e placa dos velculos Solicitamos que os visitantes estejam trajando calça 

comprida e sapatos fechados sem salto 

Visita à Mina Capão Xavier 

Data - 21/05 /2019 (terça-feira) 

Horáno - das 9h às 12h 

Local de Chegada - Mina de Capão Xavier (Como Chegar  - seguir pela BR 040 placas indicativas para 

São Sebastião das Águas Claras Após passar pelo Túnel, entrar à direita em direção ao posto de gasolina 

Mutuca e retomar na BR 040 - entra primeira via a direita / seguir as placas indicativas Mina Capão Xavier) 

Programação 

09h - Chegada à Mina de Capão Xavier 

09h10 - Boas vindas/café 

- Apresentação sobre as barragens da Vale e as intervenções previstas 

- Esclarecimento ás questões apresentadas pela comitiva da CPI 

10h30 - Deslocamento para Mirante - visualização da Barragem B3/B4 

12h - Encerramento da Visita 

Respeitosamente, 

Roberto Coelho 

Diretoria de Relações Governamentais 

(031) 97125-1249 - e-mail roberto coelho(&vale com 
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Mina de Fábrica - Vale S/A - Ouro Preto/MG 

Data: 28/05/2019, às 9h . 

Endereço: Mina de Fábrica - Forquilhas I. II e III, Vale S/A, BR-040, Ouro 

Preto-MG. 

Requerente: Comissão Parlamentar de Inquérito - Barragens - Requerimento 

de Comissão n° 497/2019. 

Objetivo: verificar as condições de segurança e estabilidade das Barragens 

Forquilha I. Forquilha II e Forquilha III. 

Suporte técnico solicitado: 	consultoria 	legislativa, 	procuradoria 

comunicação institucional . 

Vereadores presentes: Edmar Branco, Bella Gonçalves, Gabriel, Irlan Melo, 

Pedrão do Depósito e Bim da Ambulância. 

Representantes do local e convidados: 

- Vale S/A: equipes técnicas/diretorias responsáveis pelo Complexo 
Paraopeba; pela Mina de Fábrica e seu controle operacional: pelos projetos de 
descomissionamento das barragens; pela área de reparação e municípios 
afetados, pelas relações institucionais e governamentais; pela área de meio 
ambiente, questões hídricas e de geotecnia; segurança no trabalho, entre 
outros profissionais da empresa. 

-Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam: Alder Souza - analista 
ambiental/coordenador do núcleo ambiental de gestão de barragens. 

- Corpo de bombeiros: Tenente Fortes e Sargento Caio. 

R 009 2019 



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DA VISITA 

Em virtude das atuais condições de risco e interdição das Barragens Forquilhas 

I, II e III, a Vale, assim como na visita anterior, foi demandada por esta CPI a 

respeito de orientações prévias de segurança para trajeto e realização da 

visita. 

Por meio de ofício ao gabinete do vereador presidente desta comissão, a 

empresa enviou uma proposta de programação (em anexo), conforme o qual a 

visita se desenvolveu. 

1* parte- auditório 

A visita iniciou-se às 9h com recepção e café em um auditório, seguida de 

orientações de segurança e de esclarecimentos gerais sobre a visita. 

Após, foram feitas apresentações por meio de slides de Power Point pelo Sr 

Hildo, gerente da Mina de Fábrica, pela Sra. Adriana, técnica na área de 

geotecnia, e pelo Sr. Eduardo, responsável pelo descomissionamento de 

barragens. 

Diversas informações foram passadas sobre a estrutura operacional da Vale, 

os dados técnicos das barragens e sua localização, incluindo mapa com 

demonstração de mancha de inundação, bem como detalhes técnicos e 

ilustrações sobre os projetos de descaracterização de barragens e demais 

80092019 
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intervenções previstas para melhoria de segurança das estruturas e tratamento 

dos rejeitos. 

?Orna (IP 

3 
_1  1 7 :TC, 

Conforme os slides acima, a estrutura da Mina ou Complexo de Fábrica, é 

composto, na verdade, por 3 minas, chamadas João Pereira, Segredo e 

Bandeira e por 17 barragens, sendo 11 delas destinadas à contenção de 

sedimentos provenientes de pilhas e 6 com finalidade de recebimento de 

rejeitos de mineração — Forquilhas I, II, III, IV, V e Grupo — localizadas 

conforme a imagem do slide a seguir: 

R 009 2019 



Mapa de Inundação — Barragens Fábrica 
ENVOLTOR1A MÁXIMA DE INUNDAÇÃO BARRAGEM FORQUILHA I 

CENÁRIO DE RUPTURA DtA CHUVOSO IRAINY DAY) - FOLHA 4/7 
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localização das Estruturas 

O mapa de inundação a seguir refere-se ao cenário de ruptura de Forquilha I: 
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A Vale descreveu a seguinte ordem de atingimento da mancha nas cidades em 

caso de rompimento das Barragens Forquilhas I. II e IV: 

Itabirito I 	> Rio Acima I 	> Nova Lima 	 Raposos 1--> Sabará 

Belo Horizonte I 	> Santa Luzia 

Em Belo Horizonte, os bairros Beija-Flor e Maria Tereza seriam atingidos. 

Considerando-se somente Forquilha III, a projeção da mancha seria nessa 

mesma ordem, porém atingiria somente até o Município de Sabará. 
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Ribeirão Mata Porcos 
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Os cursos d'água seriam afetados na seguinte ordem: 

Ribeirão Mata Porcos ===. Rio itabirito c . Rio das Velhas 

Segundo a Vale, a captação da Copasa no Distrito de Bela Fama está a 80 km 

da Mina de Fábrica. 
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Com base nas apresentações feitas pela Vale, destacam-se os seguintes 

dados em relação às seis barragens de rejeito de mineração 12 : 

Nome da 

Barragem 

Ano de 

Implantação 

Método 

Construtivo 

N2 de 

alteamentos 
Volume Atual Altura 

Comprimento 

da Crista 

Nivel de 

Emergência 
PAEBM Situação Atual 

Forquilha I 1978 Montante 9 12.042.671 m 3  98,30 m 420 m 3 Sim 

Paralisada desde 2000; estrutura de 

monitoramento automatizada; 
 

nível do reservatório encontra-se 

baixo. 

Forquilha II 1988 Montante 8 22.888.428 m 3  88,00 rn 480 m 2 Sim 
Paralisada desde 2000; estrutura de 

monitoramento automatizada. 

Forquilha III 2000 Montante 6 19.476.113 m 3  77,00  m 710 m 3 Sim 

Paralisada desde 2018; estrutura de 

monitoramento automatizada, 

incluindo análise microsísmica. 

Forquilha IV 2014 
Linha de 

centro 
1 3.285.141 m 3  90,00 m 313,80 m Sim 

Paralisada por estar à jusante de 

Forquilhas I e II , por decisão da 

Justiça do Trabalho; estrutura de 

monitoramento automatizada. 

Forquilha V Etapa única - - 98,80 m 393,94 m - sim 

Em processo de licenciamento; 

única possível de ser operada; 

estrutura de monitoramento 

automatizada; interditada pelo 

SRT. 

Grupo 1971 Montante 4 513.493 m 3  44,13 m 246,00 m 2 Sim Paralisada. 

Percebe-se que a barragem com maior volume de rejeitos atualmente é a 

Forquilha II (nível 2 de emergência), com quase 23 milhões de metros cúbicos, 

quase o dobro do volume do reservatório de Forquilha I (nível 3), cujo número 

de alteamentos é o maior entre as seis estruturas analisadas. 

Descaracterização de barragens 

Em relação à descaracterização das barragens, tem-se que este tema está 

relacionado às Barragens Forquilhas, I, II, III e Grupo, justamente as estruturas 

Embora tenham sido destacados os dados relativos às barragens de rejeitos, foi informado pela Vale que 
a barragem de sedimentos Maré 11 encontra-se no nível 1 de alerta. 

PAEBM, segundo a Portaria n° 70.389/2017- DNPM/ANM. significa Plano de Ação de Emergência 
para Barragens de Mineração, o qual consiste em um documento técnico elaborado pelo empreendedor. 
no qual estão identificadas as situações de emergência em potencial da barragem, estabelecidas as ações a 
serem executadas nesses casos e definidos os agentes a serem notificados, com o objetivo de minimizar 
danos e perdas de vida. É um volume a ser integrado ao Plano de Segurança da Barragem (PSB), nos 
casos em que for constatado alto dano potencial associado ou a ANM assim o exigir. 
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que foram construídas pelo método a montante e que se encontram em nível 3 

de emergência 3 . 

Foi afirmado que os projetos técnicos de descaracterização ainda estão em 

nível conceituai, porém já foram protocolados em 22/03/19 na Secretaria de 

Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), na 

Agência Nacional de Mineração (ANM) e no Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais (MPMG), com base em premissas no seguinte sentido: 

PREMISSAS PROJETOS DESCARACTERIZAÇÃO 

As principais premissas estabelecidas no protocolo realizado na SEMAD„ ANM e MPI em 22/Mar foram 

• As Barragens possuem características topografic.as desafiadoras, inviabilizando grandes reforços a jusante, e sua 

descaractertrar>o se clara em duas etapas . 

Ações pata adequação do fator de segurança e -elerço da estrutura 

ti. Reforço do batrarnento 

já. Remoção total e destinação dos rejeites 

• As premissas para elaboração dos ctonogramas podem mudar, de acordo com avanço no desernokvimento da 

erienhana. Sendo: 
1. O tempo para que a barragem que está em nivel de alerta 3 retorne à condição normal e estimado, pois depende do 

tempo de resposta dos instrumentos da barragem que podem variar de acordo com o tipo de rejeito depositado na 

mesma; 
ri. A duração das atividades se baseia nos conceitos deserivekvidos ate o momento, os quantitativos destas atividades 

podem alterar com a evolução da engenharia, detalhamento das investigações de campo, como topografia, ensaios de 
tabcxatewio e o tipo de solução construtora adotada. 

De modo geral, as ações consistem em duas etapas: 

■ 1 °  etapa: adequar o fator de segurança para que seja diminuído o nível de 

alerta/emergência. São procedimentos considerados necessários para uma 

posterior descaracterização que incluem a diminuição do quantitativo de água 

na barragem, através de desvio de drenagem com canais periféricos 

De acordo com a Portaria n° 70.389/2017 do DNPM: nível de emergência é uma convenção utilizada 
para graduar as situações de emergência em potencial para a barragem que possam comprometer a 
segurança da mesma. Resumidamente, o nivel I indica anomalia detectada/situação com potencial 
comprometimento de segurança da estrutura: o nível 2 quer dizer que o resultado das ações adotadas na 
anomalia for classificado como "não controlado", de acordo com a definição do § 1 0  do art. 27 desta 
Portaria e o nível 3 indica que a ruptura é iminente ou está ocorrendo. 
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contornando a estrutura ou por meio de poços de rebaixamento e 

bombeamento de água. Após, deverá ser realizado um novo aterro na 

estrutura, porém o material que será utilizado para isso ainda não foi definido 

As ações desta etapa estão previstas para o 2° semestre de 2019; 

2° etapa: após a adequação do fator de segurança, é possível iniciar o 

processo de descaracterização. A destinação dos rejeitos ainda está em 

estudo. 

Para a elaboração dos projetos técnicos de descaracterização, a Vale está 

considerando o pior cenário, esclareceu o Sr. Eduardo, uma vez que as 

Barragens Forquilhas I e II estão localizadas uma ao lado da outra e um 

possível rompimento das mesmas atingiria diretamente Forquilha IV, localizada 

a jusante. 

Obras de contenção a jusante 

A Vale também abordou as obras de contenção a jusante cogitadas para 

garantia da segurança hídrica. Trata-se de intervenções de curto prazo 

voltadas à mitigação dos impactos sociais e ambientais em caso de 

rompimento, para conter eventual lama de rejeitos a jusante das barragens, 

evitando sua chegada ao Rio das Velhas e à Estação de Tratamento de Água 

de Bela Fama. A conclusão dessas intervenções está prevista para o 1° 

semestre de 2020. 

Atualmente, estão sendo realizadas sondagens geotécnicas a cerca de 11 km 

das barragens para a construção de estrutura de contenção de rejeitos. Essa 

distância foi definida com o objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores. 

A estrutura consiste em um muro de cerca de 70 metros a ser construído em 

concreto rolado (compactado de forma mais rápida) no Ribeirão Mata Portos, 

afluente do Rio Itabirito, que, por sua vez, é afluente do Rio das Velhas. 

Segundo a Vale, o curso d'água no local será mantido, porém será desviado 

por meio de galerias e controlado por um sistema de comportas. 
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2° parte - mirantes 

Nesta segunda parte, os visitantes foram conduzidos para dois mirantes. No 

primeiro foi vista a Barragem Forquilha III e no segundo foram vistas as 

Forquilhas I, II e IV. 
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Dentre as informações passadas pelos representantes da Vale sobre as 

barragens e as respostas da equipe aos questionamentos dos participantes no 

momento da visita ao mirante de Forquilha III, destacam-se: 

✓ Após a paralisação de atividades desta barragem em ago/2018, as 

operações foram substituídas pela Forquilha IV, que não é feita pelo 

método a montante; 

✓ Na Barragem Forquilha III há equipamentos, semelhantes a painéis 

solares, que realizam o monitoramento on-line da estrutura. Há um 

centro de monitoramento geotécnico na Vale que funciona por meio de 

câmeras e softwares, 24 horas por dia, processando os dados de 25 

barragens atualmente; 

✓ O sistema de extravazão de Forquilha III funciona por meio de galerias 

que fazem o escoamento lateral. Existem também bombas que 

removem as águas da estrutura desde a sua paralisação, as quais 

seguem a jusante para um córrego afluente do Ribeirão Mata Porcos; 

✓ Com a interdição das barragens e consequente proibição da presença 

de trabalhadores a jusante, a vazão das estruturas vem sendo 

monitorada por meio de drones. Nesse sentido, a Feam questionou 

sobre como vendo sendo feita a medição da quantidade de água que sai 

nos drenos e também da vazão de fundo em Forquilha III, a Vale 

reafirmou que em virtude da interdição não há como os operadores 

aferirem esses dados, contando somente com piezômetros (dispositivos 

de medição de nível/pressão da água), não tendo sido registradas 

alterações ou anomalias nesse sentido desde a elevação para o nível 3, 

afirmou a geotécnica; 

✓ A Feam também indagou sobre os motivos que elevaram essa barragem 

para o nível 3 de emergência, se por alteração normativa ou por maior 

rigor na análise de estabilidade. A Vale afirmou que foi em decorrência 

da revisão geral de critérios dos fatores de segurança pela mineradora 
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após o acidente de Brumadinho e também pelas determinações da 

Resolução n° 4 da ANM, publicada em 18/02/19 a qual tabulou o valor 

de 1,3 como fator de segurança para barragens alteadas a montante 4 , 

sendo que dois dias depois da publicação desta resolução, as barragens 

da Mina de Fábrica já tiveram seu nível elevado para 2. O nível 3 se deu 

pela ausência da Declaração de Condição de Estabilidade (DCE); 

✓ Quanto a isso, sem renovação da DCE em abril de 2019, foi dito pela 

geotécnica responsável que há um estudo em andamento por uma 

empresa contratada, porém a mesma não soube precisar o prazo para 

conclusão: 

✓ Segundo a Vale, os auditores externos reavaliaram todos os dados 

disponíveis das estruturas e novas interpretações foram consideradas 

em suas análises para determinação dos fatores de segurança, com a 

adoção de novos modelos constitutivos e parãmetros de resistência 

mais conservadores; 

✓ Em relação aos questionamentos feitos sobre o modo de alerta das 

comunidades e a geração de pânico decorrente da situação, como o 

ocorrido com o acionamento de sirene pela madrugada em Macacos, foi 

afirmado pelo representante da Vale que a sirene somente foi acionada 

após abordagem da população da Zona de Autossalvamento (ZAS) 5 , em 

que os proprietários foram cientificados previamente, com instalação de 

pontos de informação, contando com o apoio da Defesa Civil. 

4  A Resolução n° 4, de 15 de fevereiro de 2019 da ANM estabeleceu medidas regulatórias cautelares 
objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente aquelas construidas ou 
alteadas pelo método denominado "a montante" ou por método declarado como desconhecido. 

De acordo com a Portaria n° 70.389'2017 do DNPM, Zona de Autossalramento — ZAS — é a região do 
vale à jusante da barragem em que se considera que os avisos de alerta à população são da 
responsabilidade do empreendedor, por não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades 
competentes em situações de emergência, devendo-se adotar a maior das seguintes distâncias para a sua 
delimitação: a distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta 
minutos ou 10 km 
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Forquilha IV 

Durante a visita ao mirante das Forquilhas I, II e IV, tem-se que: 

✓ A Barragem Forquilha IV foi construída em linha de centro, não faz uso 

do método a montante e encontra-se totalmente adequada do ponto de 

vista da estabilidade, possuindo o DCE decorrente do último ciclo de 

auditoria, sendo o único risco associado a ela o fato dessa estrutura se 

encontrar a jusante de Forquilha I e II, podendo ser arrastada em 

eventual ruptura das barragens a montante; 

✓ A Vale não soube precisar o local exato das intervenções de reforço a 

serem feitas nas Barragens Forquilha I e II quando questionados se tais 

intervenções seriam viáveis e seguras ou se poderiam ser feitas sem 

atingir a área do reservatório de Forquilha IV; 
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✓ Foi dito que a interdição de Forquilha I e de Forquilha II foi estendida 

para Forquilha IV por esta se encontrar na ZAS das primeiras, sendo 

que o monitoramento vem sendo feito somente por piezômetros, radares 

e câmeras nessas barragens; 

✓ Ao final, os representantes da Vale esclareceram que o importante é o 

conjunto de instrumentos para o monitoramento, não havendo um ou 

outro mais relevante. Os drones vêm atestando que as vazões não 

estão sendo interrompidas, seguindo sua drenagem natural, ainda que 

por eles não seja possível aferir a quantidade de litros por segundo, 

sendo que as informações essenciais vêm sendo monitoradas. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

De acordo com a classificação das barragens de mineração brasileiras (fev/19) 

feita pela ANM, constavam os seguintes dados com relação às Barragens da 

Mina de Fábrica: 

Nome da 

barragem 
Minério Principal Altura Volume 

Método 

construtivo 
Categoria 

de Risco 

Dano 

Potencial 

Associado 

Classe 

Forquilha I Minério de ferro 98,28 12.042.671 m3 Montante Baixa Alto B 

Forquilha II Minério de ferro 95,76 20.862.740 m3 Montante Baixa Alto B 

Forquilha III Minério de ferro 77 23.143.107,62 m3 Montante Baixa Alto B 

Forquilha IV Minério de ferro 105 4.306.560 m3 Etapa única Baixa Alto B 

Forquilha V Minério de ferro - 

Grupo Minério de ferro 43 800.000,00 m3 Montante Baixa Alto B 

O método construtivo a montante relaciona-se ao fato de que os sucessivos 

alteamentos são realizados sobre materiais previamente depositados, porém 

não consolidados. Assim, sob condição de muita água no rejeito e alta 

compactação, os mesmos tendem a apresentar baixa resistência ao atrito e 

susceptibilidade à liquefação por carregamentos dinâmicos e estáticos, ou seja, 

o rejeito meio se dilui, aumentando a sua velocidade para escoamento.  
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Devido à última tragédia socioambiental ocorrida em Brumadinho, a ANM 

proibiu a utilização do método de alteamento a montante para barragens de 

rejeitos de mineração em todo o território nacional e também vedou a 

manutenção ou construção de instalações na ZAS, independentemente do 

método construtivo adotado. 

A Classe B atribuída às barragens da Mina de Fábrica provém da conjugação 

da categoria de risco baixa e do alto dano potencial associado conforme a 

tabela abaixo, extraída da Portaria n° 70.389/2017 (DNPM/ANM): 

DANO POTENCIAL 
ASSOCIADO 

CATEGORIA 
DE RISCO 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B 

MÉDIO B C D 

BAIXO B C' E 

O primeiro critério refere-se às condições técnicas, ao estado de conservação e 

ao plano de segurança das barragens. Já o dano potencial associado diz 

respeito a eventuais consequências em caso de ruptura, como os impactos 

sociais, econômicos e ambientais. 

Conforme a nota técnica da ANM de resultado consolidado das declarações de 

condição de estabilidade (DCE — mar/19) 6 , as Barragens Forquilhas I, II, III e 

Grupo encontravam-se com o status de DCE "não entregue", situação que 

implica a interdição imediata, o que não impede a execução de ações de 

melhoria para elevar o seu fator de segurança e estabilidade, observada a 

verificação de necessidade de licenciamento ambiental. 

° De acordo com a Portaria n° 70.389/2017 - DNPM, a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) é 
o documento assinado pelo empreendedor e pelo responsável técnico que o elaborou, atestando a 
condição de estabilidade da estrutura em análise, com cópia da respectiva ART. 
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Mesmo para o caso de descomissionamento ou descaracterização. precisa ser 

atestado que eventuais intervenções serão feitas de forma segura e adequada, 

segundo a nota técnica. Ressalte-se que, para o caso das barragens a 

montante, o monitoramento diário continua sendo obrigatório. 

A Lei Mar de Lama Nunca Mais (Lei n° 23.291/2019-MG), que trata da Política 

Estadual de Segurança de Barragens, veda em seu art. '13 a concessão de 

licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à 

acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos 

industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento a montante, 

acompanhando o entendimento da ANM. 

Quanto a este método de construção, convém destacar a Resolução n° 4/2019 

da ANM, a qual estabelece medidas regulatórias cautelares objetivando 

assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente aquelas 

construídas ou alteadas pelo método denominado "a montante" ou por método 

declarado como desconhecido. 

Segundo o art. 8° desta resolução, com vistas a reduzir ou eliminar o risco de 

rompimento, em especial por liquefação, das barragens construídas ou 

alteadas por este método, o empreendedor deverá, nos prazos fixados abaixo': 

I - até 15 de agosto de 2019: concluir a elaboração de projeto técnico de 

descomissionamento ou descaracterização da estrutura, que deverá 

contemplar, no mínimo, obras de reforço da barragem à jusante ou a 

construção de nova estrutura de contenção à jusante, com vistas a reduzir ou 

eliminar o risco de liquefação e o dano potencial associado, obedecendo a 

todos os critérios de segurança; 

O representante da Feam ponderou que alguns prazos fixados em lei podem vir a não corresponder com 
o tempo e a viabilidade de implementação de algumas intervenções do ponto de vista técnico. 
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II - até 15 de fevereiro de 2020: concluir as obras de reforço da barragem à 

jusante ou a construção de nova estrutura de contenção à jusante. conforme 

estiver previsto no projeto técnico; e 

III - até 15 de agosto de 2021: concluir o descomissionamento ou a 

descaracterização da barragem. 

Obs: conforme o §1° deste artigo. o projeto técnico mencionado deverá ser 

elaborado por equipe externa e independente, legalmente habilitada e com 

experiência comprovada, bem como auditado por outra equipe técnica que 

atenda às essas mesmas condições. 

O art. 11 prevê ainda que o descomissionamento da barragem ou a sua 

adequação para o método de construção e alteamento "a jusante" ou "linha de 

centro" não dispensa o empreendedor de manter a estrutura no Cadastro 

Nacional de Barragens de Mineração e a observar os dispositivos legais e 

normativos aplicáveis, notadamente a Portaria DNPM n° 70.389, de 17 de maio 

de 20178 . 

Conforme o art. 12, os empreendedores com barragens de mineração para 

disposição de rejeitos, em operação, independentemente do método 

construtivo, deverão, até 15 de agosto de 2019, concluir estudos voltados à 

identificação e implementação de soluções voltados à redução do aporte de 

água nas barragens, sendo que as soluções identificadas pelo empreendedor 

deverão ser executadas imediatamente após 15 de agosto de 2019. 

As barragens de mineração construídas ou alteadas pelo método a montante, 

em operação ou inativas, deverão ser, até 15 de agosto de 2019, adequadas 

de forma a evitar o aporte de água da bacia de contribuição, devendo para tal 

8  Nesta resolução constam os conceitos: I método "a montante": a metodologia construtiva de barragens 
onde os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e 

depositado; 11 - método "a jusante": consiste no alteamento para jusante a partir do dique inicial, onde os 
diques são construidos com material de empréstimo ou com o próprio rejeito e III - método "linha de 

centro": método variante do método à jusante, em que os alteamentos sucessivos se dão de tal forma que 
o eixo da barragem se mantém na posição inicial, ou seja, coincidente com o eixo do dique de partida. 
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instalar canais laterais ou outra solução técnica adequada que minimize a 

descarga de água de outra origem no reservatório (art. 13). 

Manchas de inundação 

De acordo com o relatório de manchas de inundação em caso de rompimento 

de barragens da Vale. na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, produzido pelo 

Projeto Manuelzão, seguem alguns mapas demonstrando as manchas de 

inundação das Barragens Forquilhas I, II e III em relação às cidades de 

ltabirito, Raposos e Sabará, a título de exemplo, bem como à captação de Bela 

Fama/ETA Copasa9 . 

Forquillha III — Itabirito 

Disponível em: 
https://gabinetedasociedade.org/uploadlarquivos/f2199dc7c356aadc66575a1d0Obea53  f.pdf. Acesso em 
07106/19. Este relatório também faz parte do material técnico da CPI. 
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Forquillha III — Raposos 

Forquillhas I e II — Sabará 
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Forquillha I e II — Captação de Bela Fama 

Impactos em caso de rompimento — aspectos gerais 

De modo geral, assim como foi dito em relação às demais barragens visitadas, 

a ruptura das barragens de rejeito da Mina de Fábrica poderiam ocasionar 

danos aos recursos hídricos, à flora, à fauna, ao ar e ao solo, afetando as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, sendo que muitos desses 

danos ambientais são irreversíveis, havendo ainda diversos impactos 

considerando-se os aspectos sociais, econômicos, culturais, entre outros. 

A cidade de Ouro Preto e região são circundadas por várias unidades de 

conservação estaduais, como a Estação Ecológica do Tripui, a Floresta 

Estadual do Uaimií, o Monumento Natural de Itatiaia e o Parque Estadual do 

Itacolomi, bem como marcada por diversas áreas de exploração mineral. 
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A lama de rejeitos poderia degradar a vegetação, impactar áreas de 

preservação permanente, bem como assorear e contaminar os cursos d'água, 

em especial o Ribeirão Mata Porcos e o Rio Itabirito e, consequentemente, o 

Rio das Velhas, com risco de comprometimento do abastecimento público de 

água de Belo Horizonte e região metropolitana, como ilustrado no mapa acima, 

em que a mancha de inundação atinge a captação de Bela Fama. 

Marcus Vinícius Polignano (CBH Velhas/Projeto Manuelzão) esclarece que, 

ainda que o rejeito não tenha elemento tóxico, os danos podem decorrer da 

própria natureza do material, como a sílica (tipo de areia) que, uma vez 

misturada à lama rica em ferro, funciona como uma espécie de cimento, 

recobrindo o leito, as reentrâncias e pedras do fundo do rio, mudando 

radicalmente o ecossistema, matando a fauna e acabando com locais de abrigo 

e reprodução, deixando o leito estéril 10 . 

A água interfere na saúde de várias maneiras: através da ingestão direta, na 

preparação de alimentos; na higiene pessoal, na agricultura, na higiene do 

ambiente, nos processos industriais ou nas atividades de lazer. Desse modo é 

preciso considerar o impacto da contaminação por rejeitos de mineração na 

captação de água bruta, uma vez que, por exemplo, a população do município 

de Belo Horizonte consome alimentos oriundos da região que seria impactada 

no caso de contaminação do Rio das Velhas. 

O abastecimento hídrico deve ser assegurado a toda a população, com 

qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em quantidade 

suficiente para a garantia das condições de saúde e conforto. Sob o aspecto de 

saúde pública, o abastecimento de água potável visa a controlar e prevenir 

doenças, a implantar hábitos higiênicos, além de propiciar conforto, bem estar 

e segurança, aumentando a esperança de vida da população. 

I°  Disponivel em: hnps://www.otempo.com.br  cidades danos-ambientais-s'oC3%A3o-
irrevers%C3%ADveis-avalia-ambientalista-1.1161447.  Acesso em 07/06/2019. 
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Cabe à Copasa a prestação do abastecimento hídrico, devendo assegurar a 

qualidade e a segurança do consumo da água à população, observando, de 

forma vinculada, os parâmetros constantes na Portaria de Consolidação do 

Ministério da Saúde n° 5 de 28 de setembro de 2017. 

Em obediência ao princípio do controle social preconizado pela Lei 

11.445/2007, a população deve ter acesso à informação tempestiva e correta 

acerca dos métodos de tratamento da água e parâmetros que garantirão sua 

potabilidade no caso de contaminação do corpo hídrico por rejeitos da 

mineração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maior parte das barragens de rejeito de mineração da Mina de Fábrica foi 

construída pelo método a montante, recebendo sucessivos alteamentos, o que 

hoje é considerado inadequado e proibido. Duas das estruturas encontram-se 

em nível máximo de emergência (Forquilha I e III), com alto dano potencial 

associado quanto a eventuais consequências em caso de ruptura, como os 

impactos sociais, econômicos e ambientais. 

Comparando-se com as tragédias socioambientais ocorridas em Mariana e 

Brumadinho, no que se refere ao volume da lama de rejeitos lançado no meio 

ambiente, eventual rompimento das barragens da Mina de Fábrica poderiam 

alcançar proporções devastadoras, pois somente o rompimento de Forquilha III 

(nível 3), já lançaria quase 24 milhões de metros cúbicos, o que é dobro do 

volume da barragem que rompeu em Brumadinho/Bacia do Paraopeba. 

Em se tratando das Forquilhas I, II e IV, considerando-se a proximidade entre 

as barragens e a posição a jusante de Forquilha IV, o rompimento das mesmas 

poderia ocasionar o lançamento de mais de 35 milhões de metros cúbicos de 
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lama na hipótese de soma dos seus respectivos volumes, sabendo-se que em 

Mariana esse volume alcançou a ordem de 50 Mm 3 . 

De modo geral, ressalta-se a necessidade de acompanhamento constante das 

intervenções emergenciais e preventivas, bem como dos processos de 

descaracterização previstos para as barragens, de modo a avaliar a eficácia e 

a tempestividade de tais intervenções para a melhoria dos fatores de 

segurança e estabilidade das estruturas e real diminuição dos riscos ao meio 

ambiente e à segurança hídrica. 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019 . 

Edra da Silva Gonçalves 

Consultora Legislativa de Meio Ambiente — CM n° 461 

/‘; 't G t'  

Thamires Ferreira Lima 

Consultora Legislativa de Saúde Pública — CM n° 547 

Uterico Stdfono de °liteiro Arrieiro 
etoT do Nx.,,,:sso t..¡Avál.atwo 
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Sistema de Produção de Água do Sistema Rio das Velhas 

Data: 09/04/2019, às 09 horas.  

Endereço: ETA- Sistema Rio das Velhas / Bela Fama, Rodovia MG 030, Km 

27, Bela Fama — Nova Lima. 

Requerente: Comissão Parlamentar de Inquérito — Barragens — Requerimento 

de Comissão n° 290/2019. 

Objetivo: verificar a qualidade da água captada e as medidas de segurança 

que estão sendo adotadas para assegurar a manutenção do abastecimento de 

Belo Horizonte e região metropolitana. 

Suporte técnico solicitado: consultoria legislativa. 

Vereadores presentes: Edmar Branco, Bella Gonçalves, Irlan Melo e Wesley 

Autoescola.  

Representantes do local e convidados: 

Rômulo Thomaz Perilli (Diretor Metropolitano da Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais - Copasa) 

Sérgio Neves Pacheco (Superintendente de operação, produção e tratamento 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte — Copasa) 

Hamilton dos Santos (Gerente Geral da Divisão de Produção da Bacia do Rio 

das Velhas - Copasa) 

Mauro Diniz Carneiro (Gerente Geral da Divisão de Produção da Bacia do 

Paraopeba — Copasa) 
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Josiene Macedo Soares Perdigão (Engenheira de Operação do Sistema Rio 

das Velhas) 

Sidnei Calazans (Responsável Técnico da Estação de Tratamento de Água do 

Sistema Rio das Velhas) 

Thiago Figueiredo Santana (Diretor de Planejamento e Regulação do Igam) 

Júlio Belico (Representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - Semad) 

Humberto Fernando Marques (Assessor do Secretário Municipal de Meio 

Ambiente de Belo Horizonte — Mário Werneck) 

Jeanine Oliveira (Representante do Projeto Manuelzão e do Comitê de Crise da 

Sociedade Civil) 

Estiveram presentes representantes do setor de comunicação do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBHNelhas). 
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DESCRIÇÃO DA VISITA 

A visita foi iniciada com a apresentação dos participantes e se dividiu em 

quatro etapas: 

1° - Captação a fio no Rio das Velhas 

Neste momento inicial, os visitantes puderam ver de perto o Rio das Velhas e o 

local exato da captação de água feita pela Copasa. O Sr. [U -nulo Thomáz 

Perilli dissertou sobre a história do Sistema Rio das Velhas. Segundo ele, o 

Sistema foi implantado no final da década de 60, tendo como precursor um dos 

mais renomados engenheiros sanitaristas à época, Professor Azevedo Neto. 

Segundo o Diretor, o rio das Velhas foi, durante anos, a principal estação de 

captação da Copasa na Região metropolitana de Belo Horizonte — RMBH. 

Posteriormente, foi implantado o Sistema Paraopeba, o qual, com a conclusão 

de todas as ampliações e propostas, tende a ter potencial maior de 
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abastecimento do que o Sistema Rio das Velhas. Cada um desses sistemas é 

responsável por aproximadamente 50% do abastecimento hídrico da RMBH, 

sendo que o Rio das Velhas abastece mais de 60% do município de Belo 

Horizonte. 

O Sr. Hamilton dos Santos foi o responsável por explanar a forma como a 

Copasa realiza a captação no local. A captação é do tipo superficial, em 

barragem de nível, com duas alças de sedimentação. Logo, no ponto de 

captação, o fluxo do rio é dividido entre a alça esquerda e a alça direita. De 

tempos em tempos é alterada a alça em funcionamento, para que ocorra o 

desassoreamento. Dessa forma, sempre uma alça estará em uso, e a outra no 

processo de desassoreamento, a fim de que não ocorra perda de reservação. 

Cada uma dessas alças é um reservatório de água bruta, que é enviada para a 

ETA — Estação de Tratamento de Água. 

Segundo o gerente, a alça direita, no momento, está sendo desassoreada, 

seguindo o fluxo do rio. Já a alça esquerda é a que está em operação, 

apresentando comporta de nível do rio fechada, para fins de captação da água 

para posterior tratamento na ETA. Ele ainda frisa que a água retirada pela 

Copasa é apenas a destinada para o abastecimento hídrico da população, 

nada além disso. O local de captação também pode ser considerado uma 

etapa inicial do tratamento da água, por meio das alças de desassoreamento, 

aduzindo posteriormente para a Estação Elevatória de Água Bruta - EAB. 

De acordo com o Sr. Hamilton, a vazão atual do rio é de 25m 3/s e a captação 

atual, realizada pela Copasa, é de 6,5m 3/s, restando então um volume residual 

livre de cerca de 19,5m 3/s. Em valores percentuais, a Copasa capta do rio 

cerca de 25% do total da vazão, ficando livre o fluxo de 75%. 

O Sr. %mulo Thomáz Perilli ressalta que houve situações em que a captação 

foi de apenas 10%, com o objetivo de manter o volume residual, que, em 
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períodos de estiagem, deve ter, no minimo, 3,15m 3/s. O volume captado varia 

com a vazão do rio, por isso a importância de um sistema integrado de 

abastecimento na RMBH. 

O Sr. Hamilton menciona a importância da educação em relação à poluição no 

leito do rio, recordando atividades realizadas em conjunto com o Projeto 

Manuelzão, para a retirada de lixo no leito do rio. Em relação à contenção da 

poluição, o Sistema Rio das Velhas conta com um processo de peneiramento, 

a fim de conter folhas e demais resíduos presentes no leito do rio. 

De acordo com os representantes da Copasa, a maior preocupação da 

empresa, hoje, refere-se ao possível rompimento de barragens à montante do 

ponto de captação do Rio das Velhas, dentre elas: Forquilha 1, Forquilha 2, 

Vargem Grande, B3 e B4 da mina Mar Azul, Maravilhas, Mundo Mineração. 

Essas são as principais barragens que colocam em risco o Rio das Velhas, 

devido ao considerável volume de rejeitos, o qual pode impactar a captação e a 

estrutura física do Sistema. 

Em relação ao possível rompimento dessas barragens, a Copasa tem se 

reunido com as mineradoras responsáveis, com exceção da Mundo Mineração, 

cuja situação será detalhada no momento do auditório. Ele revela que a 

paralisação na captação do Rio das Velhas desencadearia um colapso no 

abastecimento hídrico de Belo Horizonte, uma vez que cerca de 60% do 

município é abastecido por esse sistema. Indagado pelos vereadores sobre 

informações mais precisas acerca da atuação da empresa em relação ao risco 

oferecido por essas barragens, ele informa que haverá um momento específico 

para tais detalhamentos. 

Segundo o Sr. Rômulo a preocupação da Copasa não se restringe apenas à 

RMBH. mas também às cidades de Barão de Cocais, Caetanópolis, Santa 

Bárbara e Paraopeba 
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Local da captação a fio d'água no Rio das Velhas, via barragem de nível 

http://cbhvelhas.org.br/noticias/cpi-das-barragens-constata-situacao-alannante-no-abastecimento-de-
agua-em-bh-e-regiao-metropolitana/  

http://cbhvelhas.ore.brinoticiasicpi-das-barragens-constata-situacao-alarmante-no-abastecimento-de-

agua-em-bh-e-regiao-metropolitanal  
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Alças direita e esquerda do Rio das Velhas 
2° - Estação Elevatória de Água Bruta - EAB 

A visita continua sendo guiada pelo Sr. Hamilton. Segundo ele, a EAB é 

composta por 10 conjuntos moto-bomba, com capacidade instalada de 

11.7501/s. A Copasa possui outorga de 8.771I/s e capta, normalmente, 7.5001/s; 

em horários de pico, cerca de 8.250 1/s. 

Ele identifica a alça esquerda e o sistema de peneiramento rotativo, que 

possui uma grade de contenção, onde se retiram materiais como folhas e lixo. 

As moto-bombas estão instaladas a 8 metros de profundidade com relação ao 

piso, não são bombas submersas, são bombas de eixo prolongado. São 5 

moto-bombas com vazão de 1.090 I/s e 5 moto-bombas com vazão de 1.500I/s. 

O Sr. Hamilton ressalta que a alça direita não está em funcionamento, pois está 

sendo desassoreada. Essa alça apresenta, no momento, comporta de 

captação fechada e comporta do rio aberta. Já na alça esquerda, que está em 

uso, a comporta de rio está fechada e a comporta de captação está aberta. O 

sistema de alças possibilita o pré-tratamento da água devido ao processo de 

desassoreamento. 

Em seguida, são visualizados o canal de admissão de água bruta e os postos 

de sucção, estando as moto-bombas instaladas abaixo deles. Depois, é 

visualizado o volume residual, o qual provém da alça direita. 

O diretor informa, que, diferentemente do Sistema Paraopeba, a captação no 

Rio das Velhas é apenas a fio d'água, não possui reservatórios. Desse modo, 

uma possível ruptura de barragem de rejeitos de minério que impacte o leito do 

Rio das Velhas prejudicaria totalmente a captação. 

O Sr. Rômulo adverte que a Copasa, em alguns períodos do ano, precisa 

diminuir o volume de captação no Rio das Velhas, com o objetivo de manter o 

volume residual. Segundo ele, há um acordo por meio do Sistema Convazão, 
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com os demais entes que possuem grandes outorgas de água como a Anglo, 

Cemig e Vale, para manter o volume residual adequado. 

Posteriormente, o Sr. Hamilton explica sobre um mecanismo para proteção 

contra transientes hidráulicos 3 , um tanque de alimentação unidirecional (TAU), 

com volume de 32 m 3 , válvula de retenção de 800 mm e ventosas de dupla 

função nas mudanças de nível no caminhamento. O TAU está instalado em 

cada linha das canalizações que conduzem da EAB até a ETA. 

Em caso de queda de energia, a água que estaria sendo transportada para a 

ETA, via adutora, voltaria com grande intensidade, podendo estragar as moto-

bombas. O reservatório TAU serve para absorver a água que voltaria, para que 

ela não atinja as moto-bombas. O TAU amortece todo o impacto, com 

funcionamento hidráulico. 

Posteriormente o Sr. Hamilton informa sobre o Mingú, reservatório apoiado em 

concreto armado, com capacidade para 32.000 m 3 , o qual opera por gravidade. 

Esse reservatório é utilizado como alternativa de distribuição da água para 

parte de Belo Horizonte nos momentos de pico de energia ou em situações de 

aumento na demanda de abastecimento, O volume armazenado no Mingú 

pode atender por 6 horas, com vazão de 1.500 lis, ou por 3 horas, com vazão 

de 3.000I/s. Esse reservatório também é utilizado em caso de manutenção das 

moto-bombas. 

Sobre a adutora de água bruta, ele informa que é constituída por duas 

tubulações paralelas, em aço, com diâmetro de 1.800 mm e extensão de 527 m 

cada, até a chegada à ETA. 

Transientes hidráulicos: variação da pressão acima e abaixo do valor de funcionamento normal dos 
condutos forçados, em consequência de mudanças bruscas na velocidade do líquido, decorrentes de 
manobras dos registros de regulagem das vazões. 
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EAB, com o respectivo canal de admissão de água bruta 

Adutoras de água bruta 1 e 2 
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Volume residual Rio das Velhas 

3° - Estação de Tratamento de Água — ETA Rio das Velhas 

Essa etapa foi conduzida pela Sra. Josiene Macedo Soares Perdigão 

(Engenheira de Operação do Sistema Rio das Velhas). Ela mostra toda a 

estruturação da ETA, explicando sobre cada uma das etapas de tratamento da 

água. No local os componentes da visita puderam assistir ao processo de 

lavagem de filtros. 

Segundo a engenheira, a ETA possui estrutura 99% automatizada, 

preservando a possibilidade de controle manual dos filtros, oriunda da época 

de construção do Sistema Rio das Velhas. 

10 
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Sala de controle mecânico dos filtros 

A água é levada até a ETA por meio das adutoras de água bruta até o canal de 

chegada com medição por calha Parshall. A estação de tratamento é do tipo 

convencional, composta por: 24 floculadores, 6 decantadores, 24 filtros. A 

vazão nominal da ETA é de 9.000I/s e a vazão média é de 7.5001/s. 

As etapas de tratamento da água consistem em: 

• Oxidação/Metais 

• Oxidação/Matéria Orgânica 

• Coagulação 

• Floculação 

• Decantação 

• Filtração 

• Desinfecção 
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• Correção de pH 

• Fluoretação 

Durante a visita à ETA, também esteve presente o Responsável Técnico Sidnei 

Calazans, que tem como atribuição a análise das amostras coletadas para fins 

de verificação da qualidade da água captada no Rio das Velhas. Segundo ele, 

no laboratório localizado na ETA do Sistema Produtor do Rio das Velhas, são 

realizadas as análises dos parâmetros físico-químicos da água (turbidez, cor, 

pH, cloro e fluoreto). Já as análises microbiológicas e hidrobiológicas, bem 

como de metais pesados são realizadas no Laboratório Central da Copasa. 

Sidnei ainda informa que a Copasa segue o disposto na Portaria de 

Consolidação n°5 de 2017, do Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros 

para as análises. 

Após percorrer todas as etapas de tratamento da água captada no Rio das 

Velhas, os membros da visita técnica foram convidados a comparecer ao 

auditório da ETA para assistir a uma apresentação de cunho técnico pelos 

representantes da Copasa. 

12 
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ETA Sistema Rio das Velhas 

4 	http://cbhvelhas.org.br/noticias/cpi-das-barragens-constata-situacao-alarmante-no-abastechnento-de- 
agua-ern-bh-e-regiao-metropolitana/ 
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4° Etapa: Auditório 

A apresentação realizada pela Copasa foi permeada pela apresentação de 

slides, bastante elucidativos. Foram expostos gráficos, imagens e vídeos que 

facilitaram a compreensão dos dados. 

A primeira etapa da apresentação foi conduzida pelo Sr. Hamilton dos Santos, 

sempre tangenciada por observações do Sr. Rômulo. 

Inicialmente se abordou o histórico do Sistema Rio das Velhas. Esse Sistema 

foi projetado e implantado em etapas, de acordo com o aumento da demanda: 

• O Sistema entrou em operação em 1969. 

• Em 1973 possuía capacidade de produção de 3m 3/s. 

• Em 1979 teve a capacidade de produção ampliada para 6m 3/s. 

• Em 2006 o Sistema passou por um processo de modernização e 

melhoria. 

• Em 2011 a capacidade de produção foi ampliada para 9m 3/s e foi 

realizada a construção da unidade de tratamento residual - UTR. 

• Em 2016 houve a segunda etapa de modernização e melhorias do 

Sistema 

O Sistema Rio das Velhas está localizado no município de Nova Lima, Minas 

Gerais. A população abastecida por esse Sistema é de cerca de 2.500.000 

habitantes, abastecendo cerca de 70% de Belo Horizonte e 45% da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. A capacidade inicial de produção do Sistema 

era de 3m 3/s, e atualmente é de 9m 3/s, sendo que a vazão outorgada à 

Copasa, pelo Igara é de 8,771 m 3/s. 

Posteriormente é apresentado o fluxograma do Sistema de Produção do Rio 

das Velhas: 

Vs" 
14 
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• EAB: Estação elevatória de água bruta 

• AAB: Adutora de água bruta 

• EAT: Estação de tratamento de água 

• AAT: Adutora de água tratada, que leva água aos Distritos de Bela 

Fama, Distritos de Honório Bicalho e Santa Rita, aduzindo para a EAT. 

• EAT: Estação elevatória de água tratada, que possui 12 conjuntos moto- 

bomba. A água, via AAT, é encaminhada para a Câmara de Transição. 

• Câmara de Transição: apenas recebe a água e repassa para as 

adutoras. Muda-se do modo bombeamento para o modo por gravidade. 

• Reservatório de acumulação: também denominado Mingú, com 

capacidade de 32.000m3 . Utilizado sob demanda do Centro de 

Operação. Funciona como um "pulmão do sistema". 

• Reservatório São Lucas: Recebe água diretamente da Câmara de 

transição, por meio de AAT, que possui extensão de 17km. Essa mesma 

AAT abastece 100% de Raposos, Sabará, Santa Luzia e Nova Lima. 

Nesse ponto, o Sr. Rômulo interrompe para informar aos vereadores que, na 

chegada da AAT ao Reservatório São Lucas, existe uma ocupação 
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populacional, mais precisamente na localidade conhecida como Vila 

Fazendinha. Segundo ele, a Copasa já entrou em contato com o Ministério 

Público de Minas Gerais, área de direitos humanos, bem como com a Sudecap 

e com a Urbel para relatar a situação, mas que se fazia relevante a atuação 

dos vereadores. 

O Sr. Rômulo informa que a Copasa já está preparada para discutir alguma 

forma de reassentar essa população, uma vez que a estrutura das adutoras —

sobre a qual está essa ocupação- é de concreto armado e não pode ser 

removida. De acordo com ele, a Copasa já possui um levantamento das 

famílias residentes no local. 

Ele ainda informa que não pode haver edificações no local. No entanto, a área 

pode ser usada para o benefício da população, por meio da construção de pista 

de caminhada ou academia ao ar livre. 

Indagado por Jeanine, sobre a legislação referente ao uso de solo no local, ele 

informa que a faixa da adutora é de uso de servidão da Copasa, e que a 

entidade não pode impedir a invasão do local. 

Em relação à abordagem, os vereadores mencionam que a prefeitura dispõe 

de vários terrenos, inclusive imóveis na mesma região da ocupação em 

questão, que poderiam ser usados para o reassentamento das famílias. 

Segundo eles, existem terras públicas no Taquaril que podem ser usadas para 

essa finalidade, fazendo-se necessária cobrança ao executivo municipal. 

O Sr Hamilton informa que a Copasa esteve na região a fim de realizar uni 

trabalho com drones. Segundo ele, a população não está mais construindo 

apenas às margens da adutora, e sim em cima, o que eleva o risco de ruptura 

da AAT. Essa ruptura levaria a uma tragédia sem precedentes, uma vez que 

não é possível interromper um vazamento desse porte no local. 

16 
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Com base nisso, os vereadores, consideraram a realização de reunião junto 

aos entes envolvidos com o objetivo de resolver o impasse da ocupação na 

região da AAT. 

Os representantes da Copasa também são indagados acerca do retorno ou 

expansão da atividade de mineração nas Minas do Corumi (Empraba) e Águas 

Claras (Vale S.A), visto que os empreendimentos então localizados próximos 

às adutoras de água tratada, no Bairro Taquaril, responsáveis pela distribuição 

de água captada em Bela Fama. Como resposta, é informado que a Copasa 

não coaduna com essa possibilidade, uma vez que atividades de mineração e 

demais edificações não podem estar localizadas sobre as adutoras. 

Na sequência, o Sr. Hamilton aponta aspectos gerais e específicos da estrutura 

do Sistema Rio das Velhas, já abordados nas etapas anteriores, sendo 

relevante ressaltar: 

Todo sólido gerado na ETA vai para a UTR e posteriormente para o aterro 

sanitário. A UTR é composta por decantadores secundários, adensadores, 

desidratadores mecânicos.  

http:/%cbhvelhas.ore.br/noticias/cpi-das-barragens-constata-situacao-alarmante-no-abastecimento-de-
agua-em-bh-e-regiao-metropolitanai  
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O Sr. Sérgio aborda que no período de seca de 2017 foi necessário diminuir a 

captação do Rio das Velhas, com o objetivo de manter o volume residual. 

Desse modo o volume de captação do sistema Paraopeba foi elevado, para 

compensar o volume não captado no Rio das Velhas. Ele enfatizou a 

flexibilidade que o Sistema Integrado da Região Metropolitano proporciona, ao 

permitir a transferência de água entre o Sistema Rio das Velhas e o Sistema 

Paraopeba. 

Segundo o Superintendente, o Convazão se reúne constantemente para 

discutir a flexibilização das outorgas, a fim de garantir o volume residual no Rio 

das Velhas. Ele destaca a importância dessa gestão para garantir que não 

apenas a Copasa diminua a captação. 

No entanto, ele aborda que essa medida por si só não será suficiente para 

garantir o abastecimento de Belo Horizonte em períodos de estiagem, 

podendo-se fazer necessária, futuramente, a construção de uma barragem de 

água para que se possa contar com um reservatório. Segundo Sérgio, esse 

debate já ocorre no âmbito dos planos diretores de abastecimento da região 

metropolitana e deverá ser levado para a sociedade futuramente. 

O Sr. Rômulo ressalta que, em relação à possível ruptura de barragens de 

rejeitos de minério, há preocupação por parte da Copasa quanto à estrutura 

física e quanto à qualidade da água. Em relação ao Paraopeba, não houve 

dano físico às estruturas de captação, e se espera que ocorra o mesmo quanto 

ao Rio das Velhas. Ele acrescenta que a ETA Rio das Velhas não seria 

antigida, por estar localizada em maior altitude. 

Ainda, em relação à qualidade da água, a Copasa sugeriu à Vale a contratação 

de organizações especializadas, bem como universidades, com o objetivo de 

verificar a possível caracterização dos resíduos que atingiriam o Rio das 
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Velhas. Além disso, por meio de estudo piloto, verificar a viabilidade de tratar a 

água contaminada. 

Indagado sobre a qualidade da água para fins de tratamento, em relação ao 

Paraopeba, o Sr. Rômulo reforça que assim que liberada pelos entes 

responsáveis, como o Ministério da Saúde, IGAM e ANA, a Copasa já teria 

condições de voltar a captar. Ele ressalta que a Copasa não pode realizar, de 

forma exclusiva, estudos sobre a viabilidade da água, uma vez que é a 

principal interessada. 

Na segunda etapa, conduzida pelo Sr. Sérgio, tem início a apresentação de 

medidas para a garantia do abastecimento hídrico da RMBH, em caso de 

rompimento de barragem de rejeitos que afete a Bacia do Rio das velhas e 

demais medidas compensatórias quanto ao Sistema de Abastecimento da 

RMBH 

Inicialmente são abordadas as medidas emergenciais: 

Envolvem medidas já solicitadas pela Copasa á Vale por meio de envio de 

documentos. 

• Proteção das estruturas de captação existentes 

Instalação de comportas ensecadeiras para proteção da EAB e das 

subestações existentes, na captação de Bela Fama. 

Uma vez que a lama atingisse o Rio das Velhas. passado o período em que 

não seria possível captar água, as estruturas estariam preservadas para uso. 

De acordo com o Sr. Sérgio, o maquinário da Copasa no local não é fácil de ser 

reposto 

• Desassoreamento da Barragem de Rio das Pedras e utilização para 

abastecimento da RMBH 
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Desassoreamento da Barragem de Rio das Pedras da Cemig, garantindo um 

volume de 20 milhões/m 3  de água, com a construção de uma linha adutora até 

a ETA Rio das Velhas. Essa medida reduziria o risco de desabastecimento dos 

municípios atualmente atendidos pelo Sistema Rio das Velhas. 

Estudos estão sendo realizados para a definição de estratégias e de 

autorizações envolvendo, ao menos, Vale, Copasa, Cemig, Semad e Igam. 

Segundo o Sr. Sérgio, a barragem é pouco utilizada pela Cemig, devido ao 

assoreamento, e, à montante dessa estrutura, não existem barragens de rejeito 

de minério. 

Essa captação propiciaria a captação direta e segura, em caso de 

contaminação do Rio das Velhas por rejeitos de mineração. 

• Abastecimento de Nova Lima, Sabará e Raposos — captação no 

Ribeirão da Prata com adução para ETA Rio das Velhas 

Alternativa para abastecimento dos municípios de Raposos, Nova Lima e 

Sabará caso haja inviabilidade de tratamento da água do Rio das Velhas pela 

ETA. 

Contaria com a execução de nova captação de água bruta e 8 km de adutora 

de água bruta.  

• Flexibilização da operação de interligação de Sistemas — adutora de 

transferência Sistema Paraopeba — Sistema Rio das Velhas 

Para a ampliação do volume de água transferido entre os sistemas Paraopeba 

e Rio das Velhas é necessária a criação de uma adutora de transferência em 

diâmetro —DN- 1500 com aproximadamente 24 km de extensão, que conectará 

o reservatório Morro Vermelho ao reservatório Céu Azul. 

A linha azul, atualmente, tem fluxo preferencial: Rio das Velhas para Sistema 

Paraopeba. Mas há possibilidade de inversão, com fluxo limitado, o que 
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acarretaria priorização da área hospitalar, enquanto que as demais regiões 

entrariam em sistema de rodízio. 

• Captação no Rio Paraopeba à montante do Córrego do Feijão 

Instalação de uma captação a fio d'água de aproximadamente 5 m 3/s, de uma 

EAB e de 12 km de adutora DN1800. 

Em relação ao valor orçamentário, ele informa que o custo estimado para a 

captação à montante do Córrego do Feijão, no Rio Paraopeba, seria de cerca 

de 300 milhões, já os custos das demais intervenções expostas estão sendo 

levantados. 

O Sr Rômulo é indagado pelos vereadores sobre o tempo necessário para que 

a obra de captação à montante do Córrego do Feijão no Rio seja concluída. 

Como resposta, uma vez iniciada, a obra levará em torno de 20 meses para ser 

finalizada. 

O Sr. Sérgio informa que a Copasa tem verificado um possível uso de uma 

represa da Anglo, e que todas as opções têm sido discutidas também com o 

Igam. 

Posteriormente foram abordadas medidas compensatórias: 

Segundo o Sr. Sérgio, a região metropolitana entraria em sistema de rodízio, e, 

as medidas compensatórias teriam como objetivo utilizar a capacidade de 

tratamento máxima do Sistema Paraopeba. 

• Ribeirão Macaúbas — Nova captação para a ETA Rio Manso 

Primeira etapa: Captação a fio d'água no Ribeirão Macaúbas. Captação de 2,5 

m3/s (vazão sazonal) no Rio Macaúbas para a ETA Rio Manso. Previsão da 

instalação de duas EAB. Construção de 29 km de adutoras em DN 1500m. 

Segunda etapa: captação no Rio Macaúbas em barramento na cota 810 m. 

Aporte de 2.50m 3/s, proveniente de uma represa com barramento no Ribeirão 
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Macaúbas, mesmo trecho em que está prevista a captação a fio d'água. A água 

será conduzida pela adutora construída na primeira etapa para a ETA. 

Não há barragem de rejeitos a montante do Ribeirão Macaúbas 

• Ampliação da capacidade de produção do Sistema Paraopeba para 

9m 3/s 

Essa medida sugere novos aportes de água no Sistema Paraopeba para 

atendimento às áreas de influência do Sistema Rio das Velhas. 

O sistema produtor Rio Manso será ampliado para a produção de 9m 3/s, sendo 

necessária a duplicação de alguns trechos de adutora, subestações elétricas e 

conjuntos elevatórios. 

Também se pretende a ampliação da produção da ETA Serra Azul e do aporte 

de água para a ETA por meio de uma nova captação no Rio Paraopeba. 

Essa hipótese também é considerada para a garantia de abastecimento hídrico 

da região metropolitana em longo prazo, não considerando apenas a 

contaminação das bacias por rejeito de minério. 

Posteriormente, fora da apresentação veiculada nos slides, o Sr Sérgio 

também levanta a possibilidade de barramento do ribeirão Taquaraçu e do Rio 

do Peixe, hipóteses que estão sendo estudadas em aspectos ambientais. 

O Sr. Rômulo relata que a Copasa prevê que o Sistema Paraopeba pode entrar 

em crise em março ou abril de 2020, quando os níveis das represas do sistema 

já estarão com volume abaixo do adequado, pela ausência de captação no rio 

Paraopeba. Ele aborda também a situação da Represa Várzea das Flores. que 

se encontra ameaçada, em situação semelhante à vivenciada na Lagoa da 

Pampulha. 

O Sr. Rômulo é indagado sobre as barragens que colocam em risco o Sistema 

Rio das Velhas, mas não apresenta no momento informações precisas. Em 
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face dessa situação, o representante do Comitê da Bacia Hidrográfica Rio das 

Velhas distribui revista. emitida pelo Comitê, a qual contém mapa 

representativo dessas barragens. 
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Em relação às Barragens da Mundo Mineração, o Sr. Rômulo informa que o 

alto risco do empreendimento se deve ao abandono, uma vez que não há 

empresa responsável pela manutenção dessas barragens. A mineradora 

responsável pelo empreendimento saiu do pais. Logo, a responsabilidade da 

manutenção das estruturas ficou a cargo do Estado de Minas Gerais, o qual 

celebrou convênio com órgãos como Semad, Igam, Copasa, Polícia Militar para 

esse fim. 

Em razão do convênio, a Copasa licitou e é a responsável pela obra de 

manutenção da barragem em questão. Segundo ele, a ordem de serviço já foi 

dada e as obras terão início na semana do dia 15 de abril. A Copasa irá tratar o 

resíduo, que será envelopado. A água resultante, após tratada, será destinada 

ao Rio das Velhas. A obra tem custo total de sete milhões e 800 mil reais, com 

previsão de duração de cerca de 10 meses. Quanto à estabilidade, segundo o 

Sr. Rômulo. . as barragens estão seguras. O Sr. Thiago Figueiredo Santana 

(Diretor de Planejamento e Regulação do Igam), informa que a 

responsabilidade pela verificação da estabilidade de barragens de rejeito de 

minério é da União. 

A Copasa tem feito estudos referentes às barragens cujos rompimentos podem 

afetar os sistemas de captação de água. Após o levantamento dos 

empreendimentos, a empresa solicitou informações às mineradoras quando ao 

plano de ação e dam break para avaliar a situação e possíveis ações 

mitigadoras . 

A representante do Projeto Manuelzão e do Comitê de Crise da Sociedade Civil 

questiona sobre o Reservatório Rio Manso, o qual não tem sido recarregado. A 

Copasa informa que a obra de captação no Rio Paraopeba foi feita para 
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aumentar a capacidade reservatória do Sistema Paraopeba, mas, com a 

paralisação da captação a fio d'água, não está ocorrendo a reposição. 

Jeanine informa sobre o estudo de sedimentos que está sendo realizado pelo 

Projeto Manuelzão, que conclui pela inviabilidade do retorno da captação a fio 

d'água no Rio Paraopeba, à jusante do ponto de contaminação. O 

representante da Copasa informa que a empresa não distribui água 

contaminada e que a captação só terá retorno após aval das entidades 

reguladoras responsáveis. 

Em relação às discussões com a Vale, quanto à captação no Rio Paraopeba, o 

Sr. Rômulo informa que as reuniões abrangem apenas essas duas entidades —

Copasa e Vale. Posteriormente, esse debate será levado ao Ministério Público 

de Minas Gerais - MPMG e à Advocacia Geral do Estado. 

Os vereadores abordam a importância de uma câmara de discussão da 

situação do Rio Paraopeba que envolva a população afetada. Mencionam 

também o receio da captação de água contaminada, que possivelmente 

chegou a ocorrer no Rio Doce. Os vereadores ressaltam relevância do tema e 

a necessidade de envolver demais atores na discussão, como o MPMG. 

Os vereadores ponderam que, ao conceder outorgas de uso de água, não há 

consideração sobre o impacto delas nos leitos dos rios. O representante do 

Igam informa que todas as outorgas são avaliadas quanto ao impacto no 

balanço hídrico, no que compete às atribuições legais do órgão. Segundo ele, 

também existem pontos de monitoramento do Igam, no que se refere à 

qualidade da água. 

O representante do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte 

expõe a preocupação do prefeito e do secretário quanto ao abastecimento 

hídrico do município. 
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Nas considerações finais, foi abordada a importância da discussão no ãmbito 

da região metropolitana, com os demais atores políticos. Os vereadores 

encerram a visita demonstrando o aumento da preocupação com a situação do 

abastecimento hídrico de Belo Horizonte. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

A realização da visita técnica foi bastante relevante, uma vez que o Sistema 

Rio das Velhas é responsável por mais de 60% do abastecimento hídrico do 

município de Belo Horizonte. Por não dispor de reservatórios, caso o leito do 

Rio das Velhas seja afetado pelo rompimento de barragem de rejeitos de 

minério. à montante do ponto de captação, o Sistema Rio das Velhas, com a 

atual estrutura, poderia ser totalmente comprometido. 

Diante da fragilidade desse Sistema, acrescenta-se a interrupção na captação 

a fio d'água no Rio Paraopeba, situação que, em longo prazo, diminui a 

capacidade de produção do Sistema Paraopeba. Por meio das informações 

prestadas pelos representantes da Copasa é visível o risco de colpaso hídrico 

na RMBH. caso o Sistema Rio das Velhas seja afetado. 

Acerca da prestação do serviço público de abastecimento hídrico De acordo 

com a Lei Federal 11.445 de 2007, os titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização 

e a prestação desses serviços. 

A Lei Municipal 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento, 

prevê: 

Art. 3° - Compete ao Município a gestão, a organização e a prestação 

direta ou indireta dos serviços de saneamento, efetivando-se esta 

mediante convênio de cooperação com instituições da administração 

direta ou indireta de outros entes públicos ou com organizações sociais 

legalmente constituídas, ou em regime de concessão ou permissão. 
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Em relação ao Sistema de Abastecimento de Belo Horizonte, a execução 

desse serviço já foi de responsabilidade da Prefeitura. Passou para a Comag e, 

posteriormente, para a Copasa, em novembro de 1974, data de sua fundação. 

A água produzida é distribuída através de 6.719.035 metros de rede de 

distribuição, para uma população de cerca de 2.615.920 habitantes. 6  É 

importante ressaltar que, o município, segundo a lei supracitada, sempre será o 

titular dos serviços públicos de saneamento básico. 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

Acerca da caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, foi 

consultada a base de dados online do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas. Essa Bacia está localizada dentro do Estado de Minas Gerais, em sua 

região central, ocupando uma área de drenagem de 29.173km' (FEAM, 1998). 

Com 801 km, o Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da Bacia do 

São Francisco. Nasce no município de Ouro Preto, dentro do recém criado 

Parque Municipal das Andorinhas, e deságua no Velho Chico no distrito de 

Barra do Guaicuy, município de Várzea da Palma. 

A população da Bacia do Velhas, estimada em 4.406.190 milhões de 

habitantes (IBGE, 2000), está distribuída nos 51 municípios cortados pelo rio e 

seus afluentes. 

A região metropolitana de Belo Horizonte ocupa apenas 10% da área territorial 

da bacia, mas possui mais de 70% de toda a sua população. Concentra 

atividades industriais e tem processo de urbanização avançado, sendo por isso 

a área que mais contribui com a degradação das águas do Rio das Velhas. 

A bacia do Rio das Velhas é subdividida em Alto, Médio e Baixo Rio das 

Velhas. 

6  http://www.copasa.com.br/wpsiportallinternet/agencia-virtual/mais-servicos/agua-esgotolrelatorio-

anual-de-qualidade-da-aeua  
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a) Alto rio das Velhas: compreende toda a região denominada Quadrilátero 

Ferrífero, tendo o Município de Ouro Preto como o limite ao sul e os municípios 

de Belo Horizonte, Contagem e Sabará como limite ao norte. Uma porção do 

município de Caeté faz parte do alto rio das Velhas, tendo a Serra da Piedade 

como limite leste. 

b) Médio rio das Velhas: ao norte traça-se a linha de limite desse trecho da 

bacia coincidindo com o rio Paraúna, o principal afluente do rio das Velhas. No 

lado esquerdo, atravessa o município de Curvelo e, em outro trecho, coincide 

com os limites do município de Corinto. 

c) Baixo rio das Velhas: compreende, ao sul, a linha divisória entre os 

municípios de Curvelo, Corinto, Monjolos, Gouveia e Presidente Kubitscheck e, 

ao norte, os municípios de Buenópolis, Joaquim Felício, Várzea da Palma e 

Pirapora. 7  

http:/,thhvelhas.org .bría-bacia-hidrografica-do-rio-das-velhas,' 
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BACIA DO RIO DAS VELHAS 

Municípios 
1 Ouro Preto 
2 ltabirito 
3 Nova Lima 
4 Rio Acima 
5 Raposos 
6 Caete 
7 Sabará 
8. Belo Horizonte 
9. Contagem 
10. Esmeraldas 
11. Ribeirão das Neves 
12. São José da Lapa 
13. Vespasiano 
14. Santa Luzia 
15. Taquaraçu de Minas 
16. Nova União 
17. Jabuticatubas 
18. Lagoa Santa 
19. Cofins 
20. Pedro Leopoldo 
21. Matozinhos 
22. Capim Branco 
24. Prudente de Moras 
25. Funilânclia 
26. Baldim 
27. Santana do Riacho 
28 Jequitibá 
29. Araçai 
30. Paraopeba 
31. Cordisburgo 
32. Santana de Pfrapama 
33 Congonhas do Norte 
34. Conceição do Mato Dentro 
35. Presidente Kubtechek 
36. Datas 
37. Gouveia 
38. Presidente Juscelino 
39. inimutaba 
40. Curvei° 
41 Morro da Garça 
42. Corinto 
43. Santo Hipólito 
44. Monjolos 
45. Diamantina 
46. Augusto de Lima 
47 Buenópolis 
48. Joaquim Feic.o 
49. Lassance 
50. Várzea da Palma 
51. Pirapora 

Prokeçáo Uihrensal de Mercam 
Mentlaano Ceneal de 45° W Daium SA D69 
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Desenvolvimento urbano sustentável nas bacias 

Juntamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS 6 - já 

mencionado, oportuno se faz mencionar o ODS 11 ou ODS Urbano, que visa 

tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis, sabendo-se que o novo plano diretor em tramitação na CMBH 

está pautado neste objetivo, bem como nos compromissos da Nova Agenda 

Urbana8 . 

Com base nesses documentos ou metas globais, está claro o enorme desafio 

de promover o desenvolvimento urbano sustentável em um mundo cada vez 

mais urbanizado e, como bem observa Machado (2014), não há como dissociar 

a gestão da água e do solo. Segundo ele, o futuro das bacias hidrográficas 

depende de um planejamento mais integrado, que contemple não só as 

realidades política, social e econômica, mas que leve em conta o ecossistema 

em que estão inseridas as nossas cidades, principalmente suas bacias e sub-

bacias9 . 

As metas do ODS 11 são as seguintes: 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos á habitação segura, 
adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as 
favelas 
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte 
seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, 
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos 
transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das 
pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas 
com deficiência e idosos. 
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 
capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos 
humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os 
países. 
11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio 
cultural e natural do mundo. 

8  A Nova Agenda Urbana é um documento resultante da III Conferência das Nações Unidas sobre 

Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável - Habitat III, que aconteceu em Quito, no Equador, em 

2016. 

9  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014. 
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11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o 
número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente 
diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação 
ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à 
água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das 
cidades, inclusive prestando especial atenção á qualidade do ar. 
gestão de resíduos municipais e outros. 
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos 
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as 
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. 
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre 
áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento 
nacional e regional de desenvolvimento. 
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e 
assentamentos humanos adotando e implementando políticas e 
planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos. 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a 
desastres: e desenvolver e implementar. de acordo com o Marco de 
Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o 
gerenciamento holistico do risco de desastres em todos os níveis. 
11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de 
assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e 
resilientes, utilizando materiais locais. 

Por estas metas, percebe-se a necessidade do esforço conjunto em todos os 

níveis da federação e instâncias, entre o poder público e a sociedade, para a 

consecução dos objetivos e metas que se mostram cada vez mais complexos 

diante das possibilidades de esgotamento dos recursos naturais e do cotidiano 

de impactos, crises e desastres vivenciados pelas comunidades. 

Nesse sentido, ressalte-se a noção de sustentabilidade dada por Travassos 

(2010) 10 , que está associada à resiliência dos ecossistemas, expressa na 

capacidade que um sistema tem de, frente a impactos e distúrbios, manter 

suas funções, adequando-se às novas situações, revelando-se a importância 

do cuidado com as bacias hidrográficas, o que por vezes desafia o traçado de 

limites territoriais e de atribuições institucionais. 

TRAVASSOS, Luciana Rodrigues Fagnoni Costa. Revelando os rios: novos paradigmas para a 
intervenção em fundos de vale urbanos na Cidade de São Paulo. Tese (Doutorado) — Universidade de São 
Paulo, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. São Paulo, 2010. 
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Embora muitas das competências relacionadas à gestão e à legislação 

específica sobre as águas, bem como sobre a exploração minerária e o 

licenciamento de barragens sejam reservadas à União e aos Estados, os 

municípios possuem papel relevante na implementação da legislação e das 

políticas públicas relacionadas ao saneamento, ao planejamento urbano e à 

preservação ambiental e sofrem diretamente as consequências dos 

desequilíbrios gerados nas bacias, sendo importante a articulação dos 

municípios com os demais entes e também em sede metropolitana. 

Abastecimento de água potável como componente do saneamento básico 

A água constitui elemento essencial à vida vegetal e animal. O homem 

necessita de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para 

atender suas necessidades, para proteção de sua saúde e para propiciar o 

desenvolvimento econômico. Sob o aspecto sanitário e social, o abastecimento 

de água visa, fundamentalmente, controlar e prevenir doenças, implantar 

hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública, propiciar conforto, 

bem-estar e segurança, além de aumentar a esperança de vida da população" 

De acordo com a Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, o abastecimento de água 

potável é um dos componentes do saneamento básico. 

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se 

I-A - saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: (Incluído pela Medida Provisória n° 

868, de 2018) 

a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela 

disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 

'' Manual de Saneamento Funasa. Disponível em: tps:Pwp.ufpel.edu.br/ccz/files/2016/03/FUNASA-
ttíf ) 	MANUAL-SANEAMENTO.pdf 
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desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de 

medição; 	(Incluída pela Medida Provisória n° 868. de 2018) 

A Lei Municipal n° 8.260, de 3 de dezembro de 2001, que institui a Política 

Municipal de Saneamento, também prevê: 

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

II - saneamento, o conjunto de ações entendidas como de saúde 

pública, compreendendo: 

a) abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar 

higiene adequada e conforto. e com qualidade compatível com os 

padrões de potabilidade: 

Art. 6° - São diretrizes relativas ao abastecimento de água: 

I - assegurar o abastecimento de água a toda a população com 

qualidade compatível com os padrões de potabilidade e em quantidade 

suficiente para a garantia de suas condições de saúde e conforto; 

Por meio da análise do arcabouço legal, depreende-se que o abastecimento de 

água potável tem previsão legal, e compreende aspectos qualitativos e 

quantitativos adequados. O acesso adequado à água potável é um dos fatores 

condicionantes da saúde, uma vez que a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 

dispõe: 

Art. 39  Os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes. entre outros. a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 

física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais. (Redação dada pela Lei n° 12.864. de 2013) 

Cabe mencionar o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU número 6, 

que prevê: "Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos". Dentre as previsões específicas: 
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• Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição. 

eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos 

e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas 

residuais não tratadas e aumentando substancialmente a 

reciclagem e reutilização segura globalmente. 

• Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água 

em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o 

abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e 

reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a 

escassez de agua.' 2  

Em relação ao monitoramento da qualidade da água, cabe mencionar o Projeto 

Águas de Minas. Segundo informações disponibilizadas pelo Igam, o Projeto 

Águas de Minas é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas de Minas Gerais. Em execução desde 1997, o 

programa disponibiliza uma série histórica da qualidade das águas no Estado e 

gera dados indispensáveis ao gerenciamento correto dos recursos hidricos. 13 

 Cabe ressaltar que o site disponibiliza séries históricas datadas até o ano de 

2013, demais dados acerca da qualidade de água devem ser solicitados por 

meio do email: aguasdeminas@meioambiente.mg.gov.br.  

Grupo Gestor de Vazão do Alto Rio das Velhas (Convazão) 

Mencionado pelos representantes da Copasa, o Convazão é liderado pelo 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas). O 

Grupo Gestor de Vazão do Alto Rio das Velhas (Convazão) reúne 

representantes da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e 

IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), além de Cemig (Companhia 

Energética de Minas Gerais) e mineradoras Vale e Anglogold Ashanti, que 

12  https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/  
13  http://www.igam.ing.gov.br/index.php?option —com_content&task=view&id=113 
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possuem barramentos de água na região do Alto Velhas, para pensar soluções 

para a segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Em notícia veiculada no site do CBH Rio das Velhas é possível visualizar 

algumas propostas expostas pelos representantes da Copasa: 

Em reunião no dia 05 de abril de 2019, na sede do Comitê, o grupo 

debateu as possíveis contrapartidas que poderão ser direcionadas à 

Vale — em face dos impactos no abastecimento já identificados com o 

rompimento da barragem de Córrego do Feijão e dos riscos à bacia do 

Rio das Velhas em caso de novo colapso de estrutura da mineradora —

como soluções contra a falta d'água na Grande BH. 

Segundo o representante da Copasa, o superintendente de Meio 

Ambiente da empresa Nelson Guimarães, uma das possibilidades é que 

a Vale assuma o desassoreamento da represa da PCH (Pequena 

Central Hidrelétrica) Rio de Pedras, localizada em Acuruí, no município 

de Itabirito — intervenção que já vinha sendo discutida pelo Convazão há 

mais de um ano. "Estamos [Copasa] discutindo com a Vale um plano de 

emergência para o Rio das Velhas desde 2016. Até por uma questão de 

segurança, uma condicionante em razão de Maravilhas II [barragem de 

rejeito em Itabirito]. A solução não foi validada porque necessita de 

análise de viabilidade técnica. mas a Copasa está agilizando esses 

estudos". 

A represa da PCH Rio de Pedras é um dos poucos barramentos de 

água no chamado Alto Rio das Velhas. O lago, que poderia servir para 

armazenar água e contribuir para a segurança hídrica da RMBH, 

especialmente em períodos de estiagem, hoje se encontra em estado 

avançado de assoreamento e seu espelho d'água não passa de 3 

metros de profundidade em alguns pontos. 

O presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano, 

endossou a importância e urgência para que a mineradora assuma o 
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desassoreamento da represa e cobrou que o Comitê esteja envolvido 

nas discussões de solução hídrica que ocorram na bacia. "Desassorear 

Rio Pedras é algo imprescindível e inevitável. É também a solução mais 

viável do ponto de vista econômico, dado que a gente não tem 

alternativa locacional [para a construção de outros barramentos de 

água]. Do contrário. que função terá aquele reservatório? Assoreado ele 

não vai armazenar água para abastecimento e nem gerar energia", 

falou. 

Conjuntamente à ideia de se desassorear o lago em Acurui, os 

representantes do Convazão discutiram a necessidade de se controlar o 

aporte de sedimentos advindos da bacia do Rio Maracujá, resultante da 

extração de topázio imperial e das muitas voçorocas presentes na 

região." 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• A Copasa expôs possíveis medidas emergenciais e compensatórias para a 

segurança do abastecimento hídrico da RMBH. Para que essas medidas 

sejam concretizadas, é preciso o envolvimento de demais órgãos e 

entidades do setor público, bem como das mineradoras responsáveis. 

Diante desse fato, pode ser relevante que o poder legislativo municipal, 

considerando o interesse na segurança do abastecimento hídrico da 

população, colete informações sobre o andamento dessas medidas. 

• Em face das informações prestadas pela Copasa, pode ser importante que 

a empresa torne público o conteúdo das reuniões realizadas com a Vale, 

uma vez que o abastecimento hídrico é de interesse público. 

http: /cbhvelhas.org.br/noticias , convazao-discute-contrapartidas-da-vale-contra-colapso-hidrico-na-
ru  ande-hW 
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• Além disso, a Copasa poderia fornecer informações, de forma mais precisa, 

acerca do contato com as mineradoras responsáveis por barragens que 

colocam em risco o Sistema Rio das Velhas, especificando itens como: 

I. Quais dados foram solicitados pela Copasa às mineradoras 

responsáveis pelos empreendimentos. 

II. Se for o caso, quais documentos já fornecidos pelas mineradoras. 

III. Se cabível, quais as medidas mitigadoras e compensatórias no 

caso de possível ruptura de barragem de rejeitos de minério e 

responsabilidade da mineradora nessa seara. 

IV. Caso a mineradora não tenha fornecido os dados pedidos pela 

Copasa até a presente dada, se há alguma previsão para isso. 

V. Se recebidos, quais as conclusões técnicas da Copasa acerca 

dos dados fornecidos por essas empresas. 

• Outra questão que se destaca é a ausência de informações precisas, por 

parte da Copasa, sobre as barragens de rejeitos de mineração existentes e 

eventuais riscos de rompimento das mesmas. que poderiam comprometer o 

Sistema Rio das Velhas. 

• Outro ponto a ser destacado é a ocupação populacional na chegada da 

AAT ao Reservatório São Lucas, mais precisamente, na localidade 

conhecida como Vila Fazendinha, que pode ensejar uma audiência pública 

para ouvir os atores envolvidos. 

A Copasa forneceu diversas informações técnicas relevantes, 

principalmente quanto ao funcionamento do Sistema Rio das Velhas, 

incluindo as formas de captação e o tratamento da água. O fato do Sistema 

não dispor de reservatórios significa que, caso o leito do rio seja afetado, à 

montante da captação em bela Fama, toda a captação será afetada, 

culminando em déficit de mais de 60% do abastecimento do município de 

Belo Horizonte. Somando-se esse fato à atual situação do Sistema 
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Paraopeba, pode-se perceber a vulnerabilidade do abastecimento de água 

potável no município de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2019. 

lharrítV,,t( hfLUIV urrre 
Thamires Ferreira Lima 

Consultora Legislativa de Saúde Pública — CM n° 547 

Edra da Silva Gonçalves 

Consultora Legislativa de Meio Ambiente — CM n° 461 
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Mina do Pico — Vale S/A — Itabirito/MG 

Data: 18/06/2019, às 9h. 

Endereço: Mina do Pico — Barragem Maravilhas II, Vale S/A, Itabirito-MG. 

Requerente: Comissão Parlamentar de Inquérito — Barragens — Requerimento 

de Comissão n° 501/2019. 

Objetivo: verificar as condições de segurança e estabilidade da Barragem 

Maravilhas II. 

Suporte técnico solicitado: consultoria legislativa e comunicação institucional. 

Vereadores presentes: Edmar Branco e Bella Gonçalves. 

Representantes do local e convidados: 

- Vale S/A: equipes técnicas/diretorias responsáveis pelo Complexo Vargem 
Grande e pela Mina do Pico e seu controle operacional; pelas áreas de 
relações institucionais e governamentais; de reparação; de meio ambiente; de 
geotecnia; de licenciamento ambiental, bem como pela área de segurança no 
trabalho, comunicação, entre outros profissionais da empresa. 

- ANM — Agência Nacional de Mineração/Gerência Regional: Jânio Alves Leite 
e equipe; 

- SEMAD - Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável/Núcleo de Controle Ambiental: Cláudio Mesquita; 

- Integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais. 

DESCRIÇÃO DA VISITA 

Como ocorrido nas visitas técnicas anteriores, segue em anexo o e-mail de 

recomendações e a programação elaborada pela Vale conforme os quais a 

visita à Mina do Pico se desenvolveu. 
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a  parte - auditório 

A visita iniciou-se às 9h15min com recepção e café em um auditório, seguida 

de orientações de segurança e de esclarecimentos gerais sobre a visita, com 

entrega de cartilha e plano de abandono/rota de fuga em caso de emergência 

(em anexo), uma vez que os visitantes acessariam a área da Barragem 

Maravilhas II. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/camarabh/48087652528/in/album-72157709143721656/  
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As apresentações foram conduzidas basicamente pela gerente da Mina do 

Pico/Complexo Vargem Grande', Sra. Karina, e pelo engenheiro geotécnico da 

mina, Sr. Tadeu, com complementação da equipe responsável pela área 

ambiental. Inicialmente foi demonstrada a estrutura operacional da Vale no 

Complexo Vargem Grande, composto por 6 minas, 8 usinas e 13 barragens. 

As 6 minas são: Tamanduá, Capitão do Mato, Abóboras, Pico, Galinheiro e 

Sapecado. Das 13 barragens, 9 são destinadas à contenção de sedimentos de 

pilhas de estéril e 4 são específicas para o recebimento de rejeitos da 

mineração: Maravilhas I, Maravilhas II, Vargem Grande e Dique Fernandinho. 

1 	Conforme os dados dos sites da ANM e Semad, algumas das barragens seriam 
integrantes do Complexo Itabiritos e não do Complexo Vargem Grande. 
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A capacidade de produção do complexo é de 42,9 milhões de toneladas por 

ano, porém atualmente, com a interdição do grupamento mineiro pela ANM, 

composto pelas Minas do Pico, Galinheiro, Sapecado e Abóboras, a produção 

alcança somente em torno de 1 milhão/t, através da manutenção das 

operações da Mina de Capitão do Mato e dos 3.500 empregados do complexo, 

provenientes em sua maior parte dos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima 

e Itabirito, explicou a gerente. 

As operações somente poderão ser retomadas casos sejam cumpridos alguns 

testes e condicionantes determinados pela ANM, incluindo o monitoramento 

com sismógrafos, principalmente em relação ao processamento a úmido e seus 

impactos nos maciços das barragens de rejeito, havendo previsão de que essa 

retomada se dê modo gradativo e primeiramente pelas operações a seco. 

A gerente de operações informou ainda sobre uma barragem em construção —

Maravilhas III — localizada ao lado de Maravilhas II, que receberá 108 milhões 

de metros cúbicos de rejeito, 4 milhões a mais em relação à II. Foi esclarecido 

que não há proximidade entre essas estruturas ou coincidência das respectivas 

Zonas de Autossalvamento (ZAS), embora uma possível pluma de rejeitos em 

caso de rompimento poderia seguir um mesmo curso a jusante. 

As apresentações prosseguiram com o Sr. Tadeu, engenheiro geotécnico da 

Vale, com foco em três barragens que poderiam oferecer maior impacto no Rio 

das Velhas: Vargem Grande (Abóboras), Cianita (Pico) e Maravilhas II (Pico). 

Conforme os slides e as informações prestadas pela Vale, seguem os dados 

técnicos sobre essas estruturas e fatores de segurança: 
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Nome da 

Barragem 

Ano de 

Implantação 
Finalidade 

Construção/N 9 

 de alteamentos 
Volume Atual Altura 

Comprim. 

Crista 

Nível de 

Emergência 
Situação Atual Monitoramento 

Vargem 

Grande 
2000 (MBR) Rejeitos Montante/3 12,4 Mm3 30 m 800 m 1 

Em fase de projeto de 

descomissionamento; 

evacuação preventiva 

quando em nível 2. 

Piezômetros; câmeras 24h; 

radar e integrada ao 

Centro de Monitoramento 

Geotécnico-Águas Claras. 

Cianita 2000 Sedimentos Etapa única 450.000 m3  23,05 m 730 m - 

Em operação; em 

condição de 

normalidade. 

- 

Maravilhas II 1994(MBR) Rejeitos Jusante/6 94 Mm 3 97,92 m 740 m 1 
Paralisada 

temporariamente. 

Possui 109 instrumentos, 

incluindo radar, sis. de 

robótica, entre outros; 

está integrada no Centro 

de Monitoramento 

G eotécnico-Águas Claras. 

Nunca esteve em nível 2. 

Nome da 

Barragem 

Fator de 

Segurança* 
Ações para melhoria da segurança 

Vargem 

Grande 
1,29 (junho) 

redução de nível de alerta; desobstrução de tulipas; desvio de 

drenagens pluviais; rebaixamento da soleira do vertedor atá a 

cota 1300; rebaixamento do reservatório até a cota 1300. 

Cianita 1,29 (junho) 

redução de nível de alerta; desobstrução de tulipas; desvio de 

drenagens pluviais; rebaixamento da soleira do vertedor atá a 

cota 1300; rebaixamento do reservatório até a cota 1300. 

Maravilhas II 1,5/1,3 

rebaixamento do nível de água do reservatório; sondagens e 

instrumentação; selagem argilosa na ombreira esquerda; 

trincheira drenante no terreno natural (conclusão em 30/06); 

investigações geofísicas. Ações a serem concluídas em 2019. 

*Fator mínimo de segurança considerado para essas barragens: a montante: 1,3; a jusante: 1,5. 
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Sobre a destinação de rejeitos na Barragem Vargem Grande, foi dito pelo 

engenheiro que os mesmos são removidos e dispostos de forma controlada em 

depósitos de estéreis, em que são envelopados, quando não oferecem 

potencial de aproveitamento. No entanto, tem sido dada preferência ao 

armazenamento, uma vez que já há áreas licenciadas para essa finalidade e a 

prioridade tem sido o processo desativação dessa barragem. 

Quanto à Barragem Cianita, não foram feitas ponderações relevantes, tendo 

sido dito que a mesma serve à contenção de sedimentos e controle ambiental, 

sem nunca ter apresentado anomalias ou riscos. 

A Barragem Maravilhas II, é a única e principal estrutura para recebimento de 

rejeitos de mineração e que irá garantir as atividades do complexo por um 

tempo. Destacou-se que o método construtivo dessa estrutura é a jusante, 

mais seguro em relação à técnica a montante. Encontra-se em nível 1 de 

emergência por não atingir o fator mínimo de segurança em todas a suas 

sessões. 

Alegou o engenheiro que esta barragem nunca apresentou alterações 

significativas e que o nível 1 de alerta se deve a adequações técnicas em 

decorrência do último rompimento em Brumadinho, sendo que nunca atingiu o 

nível 2. 

Os representantes da Vale esclareceram que a atenção voltada a ela se deve 

ao fato de ser uma das maiores barragens da Vale, com volume significativo —

104 Mm 3  — influenciando a proporção de eventual acidente na Bacia do Rio das 

Velhas. 

Indagados sobre a composição química dos rejeitos das barragens da Mina do 

Pico, a equipe informou que as estruturas armazenam material de mesma 

natureza, basicamente composto de sílica, havendo pequenas alterações no 
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teor de ferro, decorrente da própria evolução de técnicas e processos 

produtivos. 

As ações de melhoria de segurança na Barragem Maravilhas II estão em curso, 

com expectativa de que em agosto esta estrutura esteja em conformidade com 

as recomendações das empresas de assessoramento e auditoria contratadas - 

BF Mais e Geoestável — esta última responsável pela certificação de segurança 

barragem. 

Em relação à desativação e uso futuro de Maravilhas II, a Vale prevê a 

estabilização do reservatório ou um aterro de proteção das estruturas, 

observando que um projeto específico de uso futuro é apresentado quando 

estiver a 5 anos da desativação, o que não é o caso, pois a mesma voltará à 

operação assim que sair do nível de alerta e houver laudo de segurança 

atestando sua normalidade2 , com previsão para setembro. 

Foi abordada a questão da insegurança da população quanto ao acionamento 

de sirenes com as mudanças dos níveis de alerta desta e outras barragens da 

Vale e o engenheiro geotécnico da Vale disse muitas mudanças de nível de 

emergência foram somente por modificações de parâmetros para avaliação das 

estruturas, sem necessariamente constatação de anomalias e, ainda, que a 

mineradora depende do entendimento ou até do humor dos profissionais ao 

elevar ou não um nível de emergência. 

No entanto, foi dito que os acionamentos se deram em caráter preventivo e que 

os procedimentos na Barragem de Vargem Grande se deram de forma 

adequada, programada e durante o período diurno. Foram evacuadas 51 

pessoas em 20/02, as quais se encontram em hotéis e em casas de parentes 

2 	De acordo com as informações do parecer único n° 127/2015 da Semad/Supram 
Central relativo à licença prévia (LP) de Maravilhas III, a Barragem Maravilhas II teve 
sua vida útil reduzida para o ano de 2017 por ter recebido um alteamento para a cota 
altimétrica 1300 (Processo n° 00211/1991/058/2011). 
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dos operários, sendo que vem sendo feito um levantamento para verificar 

condições de retorno para suas casas. 

Sobre a destinação de rejeitos, foi esclarecido que a retirada de rejeitos aplica-

se às barragens com alteamento a montante, que necessitam de 

descomissionamento completo, não sendo uma obrigação para estruturas 

construídas com outro método, como a de Maravilhas II, de método a jusante, 

considerando mais seguro, inclusive por não estar relacionado a nenhum dos 

últimos acidentes ocorridos no país. 

Ao final, a equipe de meio ambiente do Complexo Vargem Grande fez uma 

breve apresentação, informando sobre o monitoramento da vazão a jusante de 

Maravilhas II, que se dá por meio de um sensor e acompanhada 24 horas por 

dia. Disse que a vazão vem sendo mantida ou até acima do estipulado para a 

condicionante de outorga. Há ainda uma sonda de acompanhamento da 

turbidez da água que é devolvida para o meio ambiente. 
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Em relação à vazão de água da barragem, foi questionado se o equipamento é 

eletrônico e automatizado e se há acompanhamento humano. Foi dito que sim, 

havendo uma equipe de acompanhamento 24 horas por dia (Centro de 

Monitoramento em Morro do Chapéu) e também realização de inspeções 

regulares. O equipamento automatizado foi instalado em 2015, junto com o 

último alteamento 3 , e os dados que são transmitidos podem ser verificados a 

qualquer momento por uma tela/display no equipamento. 

A Vale reforçou algumas instruções sobre o prosseguimento da visita, com 

distribuição de cartilhas e abriu espaço, a pedido do Vereador Edmar Branco, 

para fala dos convidados. 

A ANM alegou que tem tido de dificuldade de acompanhamento das visitas 

técnicas da CPI pela equipe reduzida da agência e disse que tem recebido 

diariamente relatórios da Vale, a qual tem cumprido os requisitos e controles 

necessários à busca de melhoria de segurança das barragens, havendo 

acompanhamento das ações da Vale pela ANM. 

Quando questionados sobre qual é o planejamento da Vale para, a longo 

prazo, substituir as barragens por novas tecnologias de aproveitamento, a 

gerente do complexo mencionou que o primeiro movimento da mineradora 

quanto isso se deu no licenciamento da Barragem Maravilhas III, em que 60% 

do rejeito será filtrado, alegando que a ideia é trabalhar para que se consiga 

filtrar 100% dos rejeitos no futuro. 

Outras iniciativas mencionadas referem-se a uma tecnologia a ser testada de 

concentração de minério a seco e um projeto piloto de usina de produção de 

blocos feitos de rejeito, que ficará pronta em 2020, pelo que a gerente 

considerou que a Mina do Pico está frente na busca de novas tecnologias. 

3 	A Vale informou que não há equipamento automatizado na Barragem Vargem 
Grande e que há pouca vazão nessa estrutura. 
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Foi perguntado aos responsáveis pelo licenciamento ambiental da Mina do Pico 

qual é a situação e/ou validade das licenças das barragens interditadas e 

novas barragens a serem instaladas, bem como sobre a submissão ou não das 

ações de melhoria da segurança das barragens ao processo de licenciamento 

por estas também oferecerem impactos ao meio ambiente. 

A Vale afirmou que atualmente não há nenhum processo de licenciamento 

ambiental de barragens em curso, sendo Maravilhas III a última barragem 

licenciada (out/17), em fase de construção. As demais licenças permanecem 

válidas, embora diversas barragens estejam paralisadas por outras situações 

ou por ações de outros órgãos/entidades. 

O que tem sido feito em termos de regularização são comunicados junto à 

Semad sobre as obras de descaracterização e as intervenções de melhoria de 

segurança em caráter emergencial, que podem ser realizadas imediatamente 

em áreas já licenciadas, havendo um prazo legal de 90 dias após o 

comunicado para regularizar/fazer os estudos necessários, sob pena de perda 

do caráter emergencial conferido à obra pelas justificativas técnicas da Vale, 

devendo-se interromper a execução. 

Este procedimento está sendo feito em relação ao muro de contenção em 

Santa Bárbara, sem necessidade de licença ambiental específica, com base na 

permissão dada pela legislação pertinente. Foi dito que o muro somente irá 

interromper o curso d'água por motivo de emergência, por meio de comportas, 

afirmando a Vale que o aspecto ambiental está sendo considerado e que irá 

cumprir eventual medida reparatória ou compensatória. 

As apresentações da Vale não abordaram questões relacionadas a manchas 

de inundação ou ordem de atingimento de cidades e recursos hídricos em 

hipótese de rompimento das estruturas da Mina do Pico/Complexo Vargem 

Grande. 
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2a parte — área da barragem 

Os visitantes foram conduzidos para área da Barragem Maravilhas II, momento 

em que puderam ser observadas várias partes da estrutura, como a lagoa de 

decantação, o barramento ou maciço da barragem e alguns dispositivos de 

drenagem e de monitoramento. Os representantes das Vale e os convidados 

também prestaram esclarecimentos técnicos nessa parte da visita. 

Para elucidação sobre as partes que integram a estrutura de uma barragem, 

por método construtivo, seguem as imagens': 

Lagoa de decantação 

4 	Disponível em: https://organicsnewsbrasil.com.br/meio-ambiente/barragem-mg/  
como-e-construida-uma-barragem-de-rejeitos/. Acesso em 28/06/2019. 
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Máquinas de bombeamento de água da lagoa 

Obs.: segundo a gerente da mina, a água bombeada desse lago segue para 
um vertedouro e é conduzida por galerias nas laterais da barragem, passando 
por pequenos reservatórios em que a vazão e a turbidez são monitoradas. A 
vazão de fundo, que se refere à água proveniente do interior da estrutura 
também é medida em um desses pequenos lagos (vazão de fundo). 
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Galerias de condução 
das águas da lagoa de 
decantação. 
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Vista lateral do barramento abaixo da lagoa de decantação 
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Vista panorâmica da barragem 

Fonte: http://grupoaterpa.com.br/obras/contencoes/ . Fevereiro de 2014 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

De acordo com a classificação das barragens de mineração brasileiras (fev/19) 

feita pela ANM, constavam os seguintes dados em relação às Barragens 

Cianita, Vargem Grande e Maravilhas II: 

Nome da 

barragem 
Minério Principal Altura Volume 

Método 

construtivo 
Categoria 

de Risco 

Dano 

Potencial 

Associado 

Classe 

Cianita Minério de ferro 23,05 680.000,00 m3 Etapa única Baixa Alto B 

Vargem Grande Minério de ferro 35 9.500.000,00 m3 Montante Baixa Alto B 

Maravilhas II Minério de ferro 97,92 94.590.445,00 m3 Jusante Baixa Alto B 
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De acordo com a Resolução n° 4/2019 da ANM, o método a jusante consiste 

no alteamento para jusante a partir do dique inicial, onde os diques são 

construídos com material de empréstimo ou com o próprio rejeito. Segundo a 

Vale, esta técnica é mais segura do que o método construtivo a montante, mais 

suscetível à liquefação. 

A Classe B atribuída a essas três barragens provém da conjugação da 

categoria de risco baixa e do alto dano potencial associado conforme a tabela 

abaixo, extraída da Portaria n° 70.389/2017 (DNPM/ANM): 

DANO POTENCIAL 
ASSOCIADO 

CATEGORIA 
DE RISCO 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO B C E 

O primeiro critério refere-se às condições técnicas, ao estado de conservação e 

ao plano de segurança das barragens. Já o dano potencial associado diz 

respeito a eventuais consequências em caso de ruptura, como os impactos 

sociais, econômicos e ambientais. 

Conforme a nota técnica da ANM de resultado consolidado das declarações de 

condição de estabilidade (DCE — mar/19) 5 , as Barragens Maravilhas II e 

Vargem Grande encontravam-se instáveis, o que acarreta interdição imediata. 

Segundo a nota, para sair do estágio de interdição, necessariamente as 

5 	De acordo com a Portaria n° 70.389/2017 - DNPM, a Declaração de Condição 
de Estabilidade (DCE) é o documento assinado pelo empreendedor e pelo responsável 
técnico que o elaborou, atestando a condição de estabilidade da estrutura em análise, 
com cópia da respectiva ART. A nota técnica da ANM está disponível em: 
http://www.anm.gov . br/assuntos/barragens/nota-tecnica-do-resultado-da-declaracao -de-
condicao-de-estabilidade.pdf. 
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mineradoras precisam atestar a estabilidade dessas barragens. Mesmo para o 

caso de descomissionamento ou descaracterização, precisa ser atestado que 

as intervenções serão feitas de forma segura e adequada. 

Considerando que a Barragem Vargem Grande é a montante, convém lembrar 

os prazos constantes no art. 8° da Resolução n° 4/2019 da ANM, estabelecidos 

para reduzir ou eliminar o risco de rompimento, quais sejam: 

I - até 15 de agosto de 2019: concluir a elaboração de projeto técnico de 

descomissionamento ou descaracterização da estrutura, que deverá contemplar, no 

mínimo, obras de reforço da barragem à jusante ou a construção de nova estrutura de 

contenção à jusante, com vistas a reduzir ou eliminar o risco de liquefação e o dano 

potencial associado, obedecendo a todos os critérios de segurança; 

II - até 15 de fevereiro de 2020: concluir as obras de reforço da barragem à jusante ou 

a construção de nova estrutura de contenção à jusante, conforme estiver previsto no 

projeto técnico; e 

III - até 15 de agosto de 2021: concluir o descomissionamento ou a descaracterização 

da barragem. 

Obs.1.: conforme o §1° deste artigo, o projeto técnico mencionado deverá ser 

elaborado por equipe externa e independente, legalmente habilitada e com experiência 

comprovada, bem como auditado por outra equipe técnica que atenda às essas 

mesmas condições. 

Obs.2: segundo a geóloga Marta Sawaya, no descomissionamento ocorre a retirada ou 

reaproveitamento do rejeito armazenado e a descaracterização está mais relacionada a 

intervenções voltadas à drenagem e reforço das estruturas que passam a constituir 

somente pilhas, sem lagoa de decantação, perdendo as características de uma 

barragem. 

Conforme o art. 12 dessa lei, os empreendedores com barragens de mineração 

para disposição de rejeitos, em operação, independentemente do método 

construtivo, deverão, até 15 de agosto de 2019, concluir estudos voltados à 

identificação e implementação de soluções voltados à redução do aporte de 

água nas barragens, sendo que as soluções identificadas pelo empreendedor 

deverão ser executadas imediatamente após 15 de agosto de 2019. 
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As barragens de mineração construídas ou alteadas pelo método a montante, 

em operação ou inativas, deverão ser, até 15 de agosto de 2019, adequadas 

de forma a evitar o aporte de água da bacia de contribuição, devendo para tal 

instalar canais laterais ou outra solução técnica adequada que minimize a 

descarga de água de outra origem no reservatório (art. 13). 

Manchas de inundação 

De acordo com o relatório de manchas de inundação em caso de rompimento 

de barragens da Vale, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, produzido pelo 

Projeto Manuelzão, seguem alguns mapas demonstrando as manchas de 

inundação das Barragens Maravilhas II e Vargem Grande em relação às 

cidades de BH, Raposos, Sabará, Santa Luzia, Honório Bicalho e Bela Fama a 

título de exemplo: 6 . 

Maravilhas II 

Barragem Manilhas II 
	

Lteentla 

manou a n.r.Gão ■mn CISO tk rompromp 01 hartNern 

Gooqlp • 
	 A 

6 	Disponível em: 
https://gabinetedasociedade.org/upload/arquivos/f2  199dc7c356aadc66575a1d0Obea53f. 
pdf. Acesso em 07/06/19. Este relatório também faz parte do material técnico da CPI. 
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Maravilhas II — BH - Sabará 

Maravilhas II — Honório Bicalho — Bela Fama 

Barragem Maravilhas 11 
Ltent. oe rua" bo 	 .te, ,ompo,..o1 e ...e 

   

 

Lexpentl. 
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Barragem Vargem Grande - VALE 
Mancha ae nundaçaa em :.- aso ae rampmerto da barragem 

Barragem Vargem Grande - VALE 
cha de inpnaaçdo em caso de rompimento da darragem k 
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Vargem Grande 

Vargem Grande — Raposos 
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Vargem Grande — BH — Sabará — Santa Luzia 

Licenciamento ambiental e Maravilhas III 

Dentre as normas pertinentes ao licenciamento ambiental estadual, destacam-

se: a Lei Estadual n° 21.972/2016 (Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos — Sisema); o Decreto Estadual n° 47.042/2016 

(competências da Semad e respectivas Superintendências Regionais de Meio 

Ambiente - Suprams - e de Projetos Prioritários - Supri); o Decreto Estadual n° 

46.953/2016 (Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam — e suas 

Câmaras Técnicas - CTs); a Deliberação Normativa (DN) Copam n°217/2017, 

que trata do processo de licenciamento ambiental no Estado e, recentemente, 

a Lei n° 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 (Lei Mar de Lama Nunca Mais —

Política Estadual de Segurança de Barragens), com capítulo próprio para o 

licenciamento ambiental de barragens. 
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A partir deste ano, a construção, a instalação, o funcionamento, a ampliação e 

o alteamento de barragens no Estado passou a depender de prévio 

licenciamento ambiental, na modalidade trifásica, que compreende a 

apresentação preliminar de Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima - e as etapas sucessivas de 

Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI - e Licença de Operação - LO, 

sendo vedada a emissão de licenças concomitantes, provisórias, corretivas e 

ad referendum. 

Anteriormente à vigência dessa lei, o Copam concedeu à Vale S/A Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) concomitamente para Barragem 

Maravilhas III, autorizando a instalação e a operação para as atividades de 

barragem de mineração, conforme o certificado LI+LO n° 001/2017 de 

30/10/2017, com validade de 10 anos, ou seja até 2027. 

Conforme o parecer da Semad/Supri em relação ao processo administrativo n° 

00211/1991/072/2016, a licença foi solicitada na forma concomitante pela 

justificativa técnica da Vale de que a instalação implicaria na operação do 

empreendimento, com base no Decreto n° 44.844/2008, modificado pelo 

Decreto n° 47.137/2017 7 . 

Conforme as informações e imagens desse parecer, destacam-se as 

características gerais do projeto bem como o cronograma de sua execução, 

que vai dos serviços preliminares (2017) até o descomissionamento, em 2028: 

7 	A análise do licenciamento desse empreendimento foi feita pela 
Superintendência de Projetos Prioritários — SUPPRI, com base no art. 5° da Lei 
Estadual n° 21.972/2016, segundo o qual são considerados projetos prioritários 
aqueles em que se verifica a relevância da atividade ou do empreendimento 
para a proteção ou reabilitação do meio ambiente ou para o desenvolvimento 
social e econômico do Estado. 
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Figura 3 — Método construtivo — Alteamento à jusante 
Alteamento a Jusante 

Deicantrçao 

Figura 4 — Seção esquemática da barragem Maravilhas 111. 

Fonte: PCA 
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Serviços 	preliminares 	(desmatamento, 	limpeza, 	construção 	dos 	acessos 
construtivos, e etc.) 
Construção c operação do sistema dc desvio do curso d'água (construção e 
operação da ensecadeira, lx)mbeamento continuo da água para o sistema 
cxtravasor inicial, etc.). 
Implantação da primeira etapa (dique dc partida (EL 1276 m), sistema de 
captação e recirculação de água, sistema de disposição de rejeitos, etc.) 
Disposição de rejeitos na etapa inicial 
Implantação da etapa complementar (maciço El. 1306 m, sistema de captação e 
recirculação de água, etc.) 
Disposição de rejeitos na etapa complementar 
Descomissionamento* 

*C anforme ressaltado no EIA, a participação da população da .110 terá papel findamerual na decisão das medidas para a reconfOrmação da paisagem, 
já que estes estão diretamente ligados com a implantação e operação do empreendimento, bem como com o fechtunento e pOSSivel 'isoles:lira Ressalta-
se que a DA' ( 'OPA M n' 127/'2068 estabelece diretrizes e procedimentos para avaliação ambiental da fase de fechamento de mina 

Impactos ambientais — aspectos gerais 

Como foi dito em relação às demais barragens visitadas, a ruptura de 

barragens da Mina do Pico poderiam ocasionar diversos danos aos recursos 

hídricos, à flora, à fauna, ao ar e ao solo, afetando as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente, sendo que muitos desses danos ambientais são 

irreversíveis, havendo ainda diversas outras consequências considerando-se 

os aspectos sociais, econômicos, culturais, entre outros. 

Ressalte-se que ocorrem impactos do início ao fim da exploração minerária. A 

título de exemplo, seguem os impactos previstos no licenciamento de 

implantação da Barragem de Maravilhas III: 

■ alteração das propriedades do solo quando da retirada e movimentação 

de camadas do solo para a supressão da vegetação e escavação do 

material de empréstimo da barragem; 

■ alteração da qualidade da água; 

■ alteração da qualidade do ar devido à movimentação de veículos e 

máquinas causando aumento das emissões de particulados e gases; 
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■ alteração dos níveis de pressão sonora originadas pelas obras e; 

■ alteração da paisagem. 

Com relação ao solo consta que a retirada de solos superficiais e de baixa 

resistência na área do eixo da Barragem Maravilhas III e a escavação de 

materiais de construção (solo) na área de empréstimo provocarão a remoção 

dos horizontes superficiais do solo, expondo suas camadas inferiores, 

alterando, portanto, suas características naturais. Em se tratando da alteração 

da qualidade da água, foi previsto que o processo de carreamento de sólidos 

para os cursos de água tende a se intensificar no processo de implantação das 

estruturas da barragem. 

Já na fase da operação estão previstos os seguintes impactos, entre outros: 

■ assoreamento dos cursos de água originado pelo carreamento de 

sedimentos e sólidos para os cursos d'água a jusante da barragem; 

■ alteração da qualidade da água superficial das coleções hídricas; 

■ alteração do regime hidrológico, tendo em vista que a implantação do 

dique e a disposição do rejeito no reservatório permitirão uma maior 

retenção das águas de chuva na bacia. 

O assoreamento dos cursos de água decorre da geração de sedimentos 

advindos das atividades de disposição de rejeito e de lama no reservatório da 

barragem e do sistema de drenagem superficial. 

Na área de influência dessa barragem estão os córregos Padre Domingos, 

Sapecados e Ribeirão Congonhas, entre outros, e consta que a localização do 

empreendimento atinge três unidades de conservação ou suas respectivas 

zonas de amortecimento — APA Sul, Estação Ecológica de Arêdes e 

Monumento Natural Serra da Moeda. 

A alteração da qualidade das águas está relacionada ao fato de que o 

preenchimento do reservatório aumentará as concentrações de sólidos na área 
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do reservatório, predominantemente na faixa granulométrica de areias finas, 

siltes e argilas, composta principalmente por sílica e hematita, compondo como 

rejeito tipicamente inerte, de densidade alta, pelos teores elevados de ferro 

residuais. 

Conforme o licenciamento poderá ocorrer aumento de ferro solúvel, bem como 

de manganês total nas águas da área do reservatório, embora a presença de 

ferro e manganês nas águas do Quadrilátero Ferrífero ocorra naturalmente, 

proveniente da lixiviação de rochas e solos da região. 

Quanto ao meio biótico, os impactos mencionados para Maravilhas III, em 

relação à implantação, operação e seu fechamento foram: 

■ diminuição da biodiversidade e variabilidade genética na área de floresta 

estacionai semidecidual secundária em estágio médio de regeneração 

natural; 

■ redução de populações de espécies da flora ameaçadas de extinção: 

■ redução de habitats e conseqüente diminuição da biodiversidade de 

herpetofauna; 

■ compactação do substrato e perda de diversidade da ictiofauna (peixes); 

■ redução e perda de habitats para a mastofauna (mamíferos); 

■ perda de habitats da ictiofauna a montante e jusante do barramento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Barragem Maravilhas II foi o foco da presente visita técnica, no entanto, 

houve informações relevantes sobre outras duas estruturas consideradas pela 

Vale como sendo de maior influência na Bacia do Rio das Velhas — Cianita e 

Vargem Grande —, todas as três estruturas com alto dano potencial de 

impactos e sem alcance do fator de estabilidade adequado para suas 

25 
R0102019 



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

    

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO - DIRLEG 
DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIVCOL 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

respectivas características, embora nenhuma esteja com nível intermediário ou 

máximo de alerta. 

A equipe da Vale também mencionou a construção em andamento da 

Barragem de Maravilhas III, já licenciada. Embora tenha sido adotado o método 

a jusante, considerado mais seguro pela empresa, ela terá capacidade de 

armazenamento ainda maior que o reservatório de Maravilhas II, podendo 

atingir 109 milhões de metros cúbicos de rejeitos, o que aumenta as 

proporções dos impactos tanto na implantação e operação da barragem como 

na hipótese de sua ruptura. 

Como afirmado pela Vale, as ações de melhoria de segurança na Barragem 

Maravilhas II estão em curso, com expectativa de que em ago/19 esta estrutura 

esteja em conformidade com as recomendações das empresas de 

assessoramento e auditoria contratadas, para obtenção da certificação de 

segurança, após o qual continuará suas atividades. 

Os princípios e fundamentos das políticas nacional e estadual de recursos 

hídricos e de segurança de barragens preconizam o dever de assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em quantidade e 

qualidade, com gestão sistemática e integrada dos recursos hídricos, 

orientando que a segurança das barragens influi diretamente na sua 

sustentabilidade e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais, 

devendo-se criar condições para que se amplie o universo de controle de 

barragens pelo poder público e pela sociedade. 

Belo Horizonte, 02 de julho de 2019. 

Edra da Silva Gonçalves 

Consultora Legislativa de Meio Ambiente — CM n° 461 
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